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Anotace 

Diplomová práce se zabývá možností ovlivnění hodnot funkcí plic u pacientů 

s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) po cvičení provedeném dle Metodiky 

senzomotorické stimulace. Obsahem práce je shrnutí teoretických poznatků o 

patofyziologickém projevu CHOPN včetně jejich důsledků nejen pro respirační systém, 

ale i systém pohybový. A dále pak informace o Metodice senzomotorické stimulace, 

která byla použita ke korekčnímu ovlivnění držení těla v našem výzkumu. 

Metodika: Spirometrickým vyšetřením křivky flow-volume byly sledovány 

aktuální změny hodnot funkcí plic u 15 pacientů (průměrný věk: 60,733± 11,817) 

s CHOPN před a po zacvičení série cviků dle Metodiky senzomotorické stimulace.  

Výsledky: Pomocí Senzomotorické stimulace dokážeme korigovat celkové 

držení těla, postavení hrudníku, navodit změnu jeho pohyblivosti a nastavit tak 

podmínky v organismu pro ekonomičtější aktivaci svalů. Toto umožní následnou změnu 

hodnot funkcí plic u pacientů s CHOPN, které byly v našem výzkumu pozorované. Ne 

všechny parametry vykazují statisticky signifikantní změnu. 

Závěr: Cvičení dle senzomotorické stimulace má objektivní vliv na hodnoty 

plicních funkcí u nemocných s CHOPN.  

 

Annotation 

The thesis deals with the possibility to influence the values of the lung function 

in patiens with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) after exercise carried 

out according to the Methodology of sensorimotor training. The thesis contains a 

summary of theoretical knowledge about the pathophysiologic expresion of COPD, 

including their consequences not only for the respiratory system, but musculoskeletal 

system as well. Furthermore the thesis includes the information about the Methodology 



 

 

of sensorimotor training, that was used to influence the posture correction in our 

research. 

Methods: The spirometric examination of flow-volume curves monitor the 

changes prior to and after the exercise according to sensorimotor training in patiens with 

COPD (mean age 60, 733 ± 11,817).  

Results:   The using of sensorimotor training can provide correction of the 

position of the whole body, of the chest, and change a chest mobility and in total to set 

up  conditions for more economical muscle activation. This enable the changes in the 

values of the lung functions in the patiens with COPD, that we measured. Not all 

changes showed statistically significant change. 

Conclusion: Using sensorimotor training have an objective effect on the values 

of the lung function in patiens with COPD. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

 

Aex - plocha pod výdechovou částí křivky 

BODE – BMI, Obstruction, Dyspnea, Exercise capacity index 

CNS – centrální nervový systém 

DF - dechová frekvence 

ERV - exspirační rezervní objem 

EVC – exspirační vitální kapacita plic 

FEV1 - usilovná vitální kapacita za jednu sekundu 

FEV1/FVC - usilovná vitální kapacita za jednu sekundu vyjádřená v procentech 

usilovné vitální kapacity plic 

FEV1/VC - usilovná vitální kapacita za jednu sekundu vyjádřená v procentech 

vitální kapacity plic 

FN – fakultní nemocnice 

FVC - usilovná vitální kapacita plic 

GOLD - The Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

H0 – nulová hypotéza 

HA – alternativní hypotéza 

IRV - inspirační rezervní objem 

IVC – inspirační vitální kapacita plic 

m./ mm. – musculus/ musculi, sval/ svaly 

MEF25 - výdechová rychlost průtoku vzduchu na úrovni 25% FVC 

MEF50 - výdechová rychlost průtoku vzduchu na úrovni 50% FVC 

MEF75 - výdechová rychlost průtoku vzduchu na úrovni 75% FVC 

MEF75/25 - maximální střední výdechová rychlost průtoku v polovině 

vydechnuté FVC 

MKN - mezinárodní klasifikace nemocí 

ms – milisekunda 

MV - minutová ventilace 

n. – nervus, nerv 

např. – například  

NH – náležitá hodnota 
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PEF - vrcholová výdechová rychlost průtoku vzduchu 

PNF – proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

SD – směrodatná odchylka 

TNFα – tumor necrosis factor alfa 

TTI – tension time index 

USA – United States of America/ Spojené státy americké 

VC - vitální kapacita plic 

VO2max – maximální spotřeba kyslíku 

Vt - dechový objem 

WHO - World Health Organisation/ Světová zdravotnická organizace 
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ÚVOD 

 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) se celosvětově řadí mezi nemoci, 

které značně zvyšují morbiditu i mortalitu obyvatel. CHOPN postupem času progreduje 

a člověka doživotně limituje. Může zhoršit celkovou kvalitu života, vést dokonce až 

k invaliditě a i předčasné smrti.  

Ačkoli CHOPN není vyléčitelná diagnóza, lze správným komplexním přístupem, 

kterého součástí je i fyzioterapie, zpomalit progresi a celkově optimalizovat stav 

pacienta. Vzhledem k tomu, že nemoc je dlouhodobá, je nutno, aby pacient upravil své 

životní návyky a na léčbě aktivně spolupracoval. Komplexnost v přístupu musí být i 

v rámci fyzioterapie. Musí se pracovat s tím, že nemoc neovlivní „pouze“ plíce jako 

jeden samostatný orgán, ale celého člověka, pohybový systém a posturu nevyjímaje, což 

dále prohlubuje problematiku nemoci. Proto jsem v této práci zaměřila na fakt, jestli a 

jak ovlivní korekce opory o dolní končetiny a celková změna držení těla na základě 

metody senzomotorické stimulace hodnoty funkcí plic.  
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1 Teoretická část 

 

V teoretické části je popsáno dýchání, jak z hlediska fyziologické kineziologie 

dýchacího systému, biomechaniky, tak k jakým změnám při dýchání dochází za 

patologické situace (v tomto případě se zaměřením zejména na problematiku spojenou s 

CHOPN). Dále je obsahem popis celkové patologické situace v organismu při CHOPN 

samotné. Součástí teoretické části je i popis spirometrického měření funkcí plic. Je to 

nejběžnější, základní metoda vyšetření funkcí plic u nemocných s CHOPN a zároveň 

také metoda, kterou jsem použila v praktické části diplomové práce k vyhodnocení 

změn plicních funkcí po cvičení prvků dle metodiky Senzomotorické stimulace. 

V teoretické části budou také uvedeny principy právě Senzomotorické stimulace a 

metodika cvičení dle senzomotorické řady.  
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1.1 Kineziologie a biomechanika dýchacího systému 

 

Dýchací systém musí zajistit výměnu vzduchu mezi plícemi a okolním 

prostředím, aby se dále mohl kyslík dostat do krve a i tělních buněk. Pro výměnu je 

důležitá specifická funkce a souhra svalů zajišťujících ventilaci a dechových pohybů 

hrudníku a celkového nastavení držení těla člověka. 

 

1.1.1 Dýchací pohyby hrudníku  

 

Pohyby při dýchání se většinou rozdělují na pohyby ve třech sektorech. Dva 

sektory na hrudníku a jeden břišní sektor. 

 Horní sektor je definován jako prostor od obratlů Th3-4 po dolní krční páteř 

(obratel C4) a od horní hrudní apertury k pátému žebru. Střední sektor je úsek mezi 

obratli Th6 až Th12 a 5. a 12. žebrem. Véle (2006) uvádí jako hranici středního prostoru 

bránici, kterou zařazuje i do dolního sektoru. Dolní sektor neboli tak zvaný „břišní, 

abdominální“ je oblast pod dolní hrudní aperturou. Dylevský (2009) v tomto sektoru 

uvádí především svaly břicha.  

Sektory na hrudníku jsou rozděleny podle rozdílné osy rotace žeber v 

kostovertebrálních kloubech z čehož vyplívá i rozdílná pohyblivost. Osa dolních žeber 

se sklápí do vertikály, a proto je pohyb dolních žeber více latero-laterální. Horní žebra 

mají osu sklopenou do horizontály a pohyby jsou proto více ve směru ventro-dorzálním, 

kraniálním.  

Při klidovém fyziologickém dýchání se při nádechu nejdříve začíná rozvíjet 

dolní sektor, poté střední a nakonec horní. Stejné pořadí je i při výdechu. Postupné 

rozvíjení sektorů se nazývá dechová vlna (Dylevský, 2009).  

Nejvýhodnější polohou těla, kdy mohou ideálně proběhnout pohyby hrudníku, a 

není dýchání omezeno, je vzpřímená poloha. Pohyby hrudní páteře a poloha trupu jako 

celku ovlivňuje dynamiku dýchání a zároveň dýchání ovlivní postavení páteře a trupu 

jako celku. Poloha těla také ovlivňuje přímo poměr ventilace/perfuze a má vliv i na 

arteriální hladinu kyslíku (Dean, 1985).  
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1.1.2 Dechový cyklus 

 

Dechový cyklus se skládá ze čtyř fází. Inspirium, preexspirium, exspirium a 

preinspirium.  

Inspirium neboli nádech začíná v dolním sektoru. Bránice se aktivuje a dostává 

se do dolní polohy, se současnou aktivací m. transversus abdominis a ostatních břišních 

svalů tím se zvýší nitrobřišní tlak, aktivuje se i pánevní dno (Carriére et al., 2006). 

Dochází k pohybu dolních žeber do stran, v pleurální dutině se snižuje tlak, oproti 

atmosférickému tlaku vzniká podtlak a vzduch je nasáván do plic. Zvýšením 

nitrobřišního tlaku a pohybem dolních žeber do stran dochází k stabilizaci bederní 

páteře a napřímení hrudní páteře. Inspirium má celkově facilitací vliv na posturálně-

lokomoční systém.  

Preexspirium je pauza po ukončení nádechu. Trvá 50-100ms, při prodloužení 

neexspirační pauzy nebo zadržení dechu se zvyšuje facilitační vliv nádechu (Véle, 

2006).  

Exspirium neboli výdech začíná opět v dolním segmentu, aktivita inspiračních 

svalů postupně klesá, hrudník a plicní tkáň se díky elasticitě měkkých tkání stahuje, 

rozdíl podtlaku v pleurální dutině a atmosferickým tlakem se zmenšuje (asi na 0,4kPa) 

(Čihák, 2002). Při usilovném výdechu se zvyšuje aktivita výdechových svalů. Výdech 

má naopak od nádechu inhibiční vliv na posturálně-lokomoční systém. Lze ho využít při 

relaxaci.  

Preinspirium je pauza po ukončení výdechu. Trvá 250ms, při jejím prodloužení 

se zvýší inhibiční vliv výdechu na posturálně-lokomoční systém (Véle, 2006).  

 

1.1.3 Hlavní dýchací svaly a jejich funkce 

 

Dýchací svaly můžeme z funkčně-anatomického hlediska rozdělit na dvě 

skupiny- inspirační a exspirační dýchací svaly. Tyto dvě skupiny se dále dají ještě 

rozdělit na svaly primárně inspirační/ exspirační a svaly s funkcí akcesorně 

inspirační/exspirační (Sherwood, 2012).   

Svaly s funkcí primárně inspirační jsou hlavně bránice a dále pak mm. 

intercostales externi a mm. levatores costarum, které jsou schopny zajistit dýchání 

v klidovém režimu (Joel, Sircar, 2010). Joel (2010) do souvislosti s inspiračními svaly 



Diplomová práce                  Senzomotorická stimulace- součást komplexní léčby nemocných s CHOPN 

11 

také uvádí m. quadratus lumborum, ale ne přímo jako inspirační sval, ale jako agonistu 

a stabilizátor bránice. Tím, že fixuje 12. žebro v dolní pozici pomáhá udržet dolní, 

plošší postavení bránice při nádechu. 

Svaly s funkcí akcesorně inspirační můžeme podle jejich lokace rozdělit na svaly 

z oblasti šíje a krku (mm. scaleni, mm. suprahyoidei, infrahyoidei a m. 

sternocleidomastoideus), svaly na hudníku (mm. pectorales, m. serratus anterior, m. 

serratus posterior superior, m. latissimus dorsi) a svaly z oblasti zad (m.iliocostalis, 

m.erector spinae, krátké hluboké zádové svaly). Aby svaly měli akcesorně inspirační 

funkci, musí se vytvořit puntum fixum na jejich začátku na ne na úponu na hrudní koš 

(Sherwood, 2012).  

Svaly s funkcí primárně exspirační jsou m. intercostalis interni a m. 

sternocostalis. Klidový výdech se ve většině literatury považuje za z velké části pasivní 

děj- zpětný pohyb je způsoben elastickými vlastnostmi hrudníku a plic (akumulace 

energie a protažení elastických struktur při nádechu), dále má pak také vliv gravitace. 

Véle (2006) uvádí, že v praxi při nádechu a výdechu se zapojují inspirační a exspirační 

svaly formou koaktivace. To znamená, že již při výdechu se začínají zapojovat 

inspirační svaly a regulují jeho plynulost. 

Svaly s funkcí akcesorně exspirační se zapojují převáženě při usilovném 

výdechu a částečně i při dýchání nosem.  Jsou to svaly z oblasti břicha (m. transversus 

abdominis, mm. obliqui abdominis externi at interni, mm. recti abdominis, m. quadratus 

lumborum, svaly pánevního dna) a svaly z oblasti zad (m. iliocostalis, m. erector spinae, 

m. serratus posteriori inferior) (Véle, 2006). 

 

1.1.4 Vliv postura-dýchání/ dýchání-postura 

 

Dýchací pohyby a dýchání samotné ovlivňují pohyby hrudníku, nastavení držení 

páteře a celého těla. Čumpelík (2006) uvádí, že změna postavení trupu a celého těla je 

vždy doprovázena změnou v tvaru, poloze a pohybu bránice s čímž je spojena také 

změna pohybu hrudníku a břišní stěny. Při zobrazení bránice magnetickou rezonancí 

vleže na zádech s určitými modifikacemi lehu se jako nejvýhodnější ukázal leh s aktivní 

oporou plosky nohy a napřímením páteře v sagitální rovině s krční páteří v neutrální 

poloze. V této poloze (oproti ostatním zkoumaným polohám) dochází při nádechu 

k oploštění bránice, neobjevuje se ventro-dorzální pohyb sterna a hrudník se rozvíjí 
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laterálně. Tato stabilizace v sagitální rovině uvádí jako základ optimální posturální, 

stabilizační funkce celého těla (Čumpelík et al., 2006).  

Hlavní nádechový sval- bránice- je sval nejen s funkcí inspirační, ale také 

s funkcí posturální, kdy participuje na stabilizaci nastavení trupu a celého těla (Platzer, 

2009). Aktivita bránice (zploštění, zvýšení transdiafragmatického tlaku) se objevuje při 

jakémkoliv pohybu trupu a při silovém pohybu končetin (Kolář et al., 2009). Bránice je 

plochý sval, oddělující od sebe hrudní a břišní dutinu. Centrem bránice je centrum 

tendineum, od něj jdou do stran svalová vlákna, ty se dělí na více segmentů. Jednotlivé 

segmenty jsou schopny samostatné aktivity. Tato možnost selektivního zapojení snopců 

je důležitá právě pak pro posturální funkci bránice (Véle, 2006). Aktivace bránice a 

současně i svalů v oblasti břicha (zmiňován je především m. transversus abdominis), se 

v optimálním stavu děje ještě před započetím pohybu horních nebo dolních končetin. 

Aktivace svalů břicha předcházející pohybům končetin tím připravuje tělo na očekávané 

vychýlení rovnováhy těla a narušení stability páteře, které je vyvoláno reaktivními 

silami pohybujících se končetin. Velikost reaktivních sil odpovídá setrvačnosti pohybu 

končetiny. Aktivace břišních svalů je závislá na rychlosti pohybu končetin, tím pádem 

jejich setrvačnosti a i velikosti vyvolaných setrvačných sil (Hodges et al., 1997). 

Opoždění aktivace m. transversus abdominis poukazuje na deficit v koordinaci a 

kontrole pohybu a může vyústit až v nedostatečnou stabilizaci páteře a její přetěžování. 

Toto bylo pozorováno u pacientů s bolestmi bederní páteře (Hodges et al., 1996). Kolář 

et al. (2009) uvádí, že i jedinci, kteří mají sníženou schopnost stabilizační funkce 

bránice, mají větší pravděpodobnost pro vznik bolestí bederní páteře. Centrální nervový 

systém musí být schopen předpovědět zamýšlený pohyb a stabilizovat trup, páteř a 

pánev a tím utvořit pevnou oporu pro svaly, které pohyb provádějí a upínají se právě na 

trup. 

Bránice a m. transversus abdominis má stejný embryologický mezodermální 

původ. V oblasti dolních úponů bránice na žebra se u člověka její svalová vlákna 

částečně kříží a promíchávají s vlákny m. transversus abdominis. I z toho by se dalo 

odvozovat i jejich provázanost ve funkci. Zajímavé je, na co bylo poukázáno, že u 

kvadrupedálních savců (příklad dokládán na vepři), kde jsou jiné kineziologické nároky 

na zapojení obou svalů, jsou konce bránice a m. transversus abdominis od sebe zcela 

odděleny (Dvořák, Holibka, 2006). 

Důležitým poznatkem je, že se bránice může aktivovat i nezávisle na fázi dechu. 

Svojí funkcí přispívá k stabilizaci páteře zvýšením intraabdominálního a 
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intrathorakálního tlaku, kde funguje jako antagonista proti zevním silám. Bránice se 

aktivuje, oplošťuje se, při tom se zvyšuje transdiafragmatický tlak a při spolupráci 

s břišními svaly a pánevním dnem tak utváří možnost stabilizace páteře a trupu 

(Liebenson, 2006). Zvyšuje se tonická aktivita bránice, která je modulována fázickou 

aktivitou při dýchání a fázickou aktivitou, která odpovídá určitému právě prováděnému 

pohybu. V porovnání se změnami aktivity bránice ostatní trupové svaly reagovaly na 

frekvenci pohybů končetin pouze změnou ve své fyzické aktivitě (Hodges et al., 2000). 

Kontrakce bránice a stabilizace trupu a páteře dále pak umožňuje náležitou aktivaci 

svalů, které se napojují na končetiny a provádějí pohyb. 

 Bylo pozorováno, že při aktivitách, kdy je zadržen dech a tím je tedy vyloučena 

dechová funkce bránice, se přesto objevuje v bránici značná aktivita reagující na typ a 

náročnost prováděné pohybové činnosti. Docházelo k zploštění konvexního tvaru 

bránice spolu se zvýšením intraabdominálního tlaku. Na ovlivnění tvaru bránice má vliv 

také souhra aktivace bránice a břišního svalstva. Interindividuálně se objevují rozdíly ve 

schopnostech této stabilizační (nerespirační) funkce bránice. Může to být způsobeno 

neoptimální souhrou aktivace bránice a břišního svalstva ale i desynchronizací 

samotných dechových pohybů bránice, s její stabilizační funkcí a funkcí ostatních svalů 

v oblasti břicha. Existuje i zásadní vztah mezi hodnotami ventilačních parametrů a 

schopností kontrakce bránice, z toho vyplívá, že ventilační parametry nejsou závislé 

pouze na stavu plicního parenchymu. Zjednodušeně lze říci, že čím větší rozdíl mezi 

nádechových a výdechovým postavením bránice, tím většího dechového objemu je 

možno dosáhnout (Kolář et al., 2009).  

Pohyblivost bránice směrem dolů může být omezeno ale nejen desynchronizací 

mezi svalovými skupinami ale i například při zvýšeném obsahu dutiny břišní (Véle, 

2006).  

Bránice je motoricky inervována frenickým nervem. Frenický nerv (n. 

phrenicus) odstupuje z cervikálního plexu (segment C4-5) (Pfeifer, 2007). Frenické 

motoneurony ovlivňují minimálně čtyři inputy a tím umožňují funkci jak automatickou, 

tak vědomou. Vliv má sestupná dráha z ponto-medulární oblasti respiračního centra a 

dále pak dráhy a spoje z nerespiračních supraspinálních struktur- z motorického 

kortexu, spinální interneuronální sítě a informace jdoucí z periferních receptorů. 

Respirační funkce bránice je řízena především z respiračních center, zatímco posturální, 

stabilizační funkce bránice je řízena z několika úrovní. Při pohybu končetinou je 

očekávána odchylka ve stabilitě trupu a dopředu se přednastavuje aktivita bránice. Toto 
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je řízeno supraspinálními strukturami, včetně kortexu, basálních ganglií, mozečku. 

Řízení aktivity bránice probíhá paralelně s řízením pohybu končetiny. Aktivita bránice 

je také modulována pomocí aference z břišních a interkostálních svalů a kloubních 

mechanoreceptorů. Další možné aference, které ovlivní aktivitu, jsou z oblasti pánve a 

vnitřních orgánů (Hodges et al., 2000).  

Můžeme tedy shrnout, že bránice a její souhra s ostatními svaly, především se 

svaly v oblasti břicha, je nutná nejen k respiraci, ale také ke stabilizaci páteře a celého 

těla. Ovlivnění její aktivace se děje z několika aferentních drah. Její optimální funkčnost 

má vliv na celkové nastavení držení těla a situaci v celém organismu a lze předpokládat, 

že toto platí i naopak, že celkové nastavení těla má vliv na funkčnost bránice.  
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1.2 CHOPN 

 

Chronická obstrukční plicní nemoc neboli zkráceně CHOPN se celosvětově řadí 

mezi jednu z hlavních příčin morbidity (nemocnosti) a mortality (úmrtnosti). Studie 

předpokládají, že se četnost této nemoci v následujících letech ještě bude zvyšovat 

(Løkke et al., 2006). Podle WHO je nyní čtvrtou nejčastější příčinou smrti v USA a do 

roku 2020 bude pátou nejčastější příčinou smrti celosvětově.  

Název CHOPN je zastřešující pro několik dalších pojmů které se v celkové 

diagnóze CHOPN objevují. Jedná se o chronickou bronchitidu, emfyzém a těžké astma 

s ireverzibilní poruchou funkce plic. Tomu odpovídá i dělení nemocí podle MKN 10 

(mezinárodní klasifikace nemocí). Dle MKN 10 zařazujeme CHOPN do diagnóz J42-

neurčená chronická bronchitida, J43- rozedma plic, J44- jiná chronická obstrukční plicní 

nemoc (Kašák, 2006).  

V anglické literatuře se setkáváme s pojmem COPD (chronic obstructive 

pulmonary disease). Nejznámější a nejvýznamnější celosvětová organizace zabývající 

se problematikou chronické obstrukční plicní nemoci je GOLD- The Global Initiative 

for Chronic Obstructive Lung Disease. GOLD spolupracuje s odborníky z oblasti 

zdravotnictví a pracuje na zvyšování všeobecného povědomí o CHOPN. Zaměřuje se 

také obzvláště na prevenci a léčbu pacientů. GOLD pravidelně vydává inovované 

informační materiály jak pro pacienty samotné, tak pro odborníky pracující ve 

zdravotnictví, ve kterých jsou obsaženy novinky a doporučení právě pro diagnostiku, 

léčbu a prevenci.  

Hlavní stanovené cíle GOLD jsou:  

 doporučení efektivního způsobu léčby CHOPN a navrhnutí strategie 

prevence, které bude možné uplatnit ve všech zemích 

 zvýšit všeobecné povědomí o nemoci (mezi laickou i odbornou 

veřejností), že upozornit, že CHOPN je problém široké veřejnosti 

 podporovat vědecké studie zabývající se stále se zvyšujícího se počtu 

nemocných CHOPN, včetně těch studií zabývajících se vlivem životního 

prostředí na vznik CHOPN 

 uskutečňovat a přivádět do praxe účinné programy prevence CHOPN 

GOLD se také zabývá samotnou definice CHOPN. Ta nejnovější říká, že 

CHOPN je preventabilní a léčitelná nemoc charakterizovaná obstrukcí dýchacích cest 

s významnými systémovými následky. Omezení proudění vzduchu v průduškách 
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způsobené obstrukcí není plně reverzibilní a je spojeno s abnormální zánětlivou reakcí 

na škodlivé částice a plyny (Stockley et al., 2009).  

 

1.2.1 Klasifikace stupně závažnosti CHOPN 

 

Nejčastější klasifikace závažnosti CHOPN je podle hodnot FEV1 (Forced 

Expiratory Volume in one second= usilovná vitální kapacita za jednu sekundu). V ČR 

se nejčastěji můžeme setkat se 4 stupňovou škálou: stádium I. - IV. Někdy se používá i 

tak zvané „nulté stádium“, kde je normální nález na spirometrii, ale jedná se o 

rizikového pacienta, u kterého je například přítomný chronický kašel bez expektorace. 

Přesné rozdělení na stupně závažnosti umožňuje lékařům jednotný přístup k léčbě. 

Závažnost CHOPN dále ovlivňují další faktory, jako jsou například: stupeň bronchiální 

obstrukce, stupeň hyperinflace, četnost a závažnost exacerbací, celkový zdravotní stav 

(další přidružené nemoci, komplikace, množství a typ léků, atd.)  (Currie, 2010; Kašák, 

2006).  

Stadium Charakteristika 

0.: rizikové Normální spirometrie  

chronické příznaky (kašel bez expektorace) 

I.: lehké FEV1 ≥ 80% náležité hodnoty 

FEV1/FVC < 70%  

S chronickými nebo bez chronických příznaků (kašel, expektorace) 

II.: středně 

těžké 

50% ≤ FEV1 ≤ 80% náležité hodnoty 

FEV1/FVC < 70%  

S chronickými nebo bez chronických příznaků (kašel, expektorace) 

III.: těžké 30% ≤ FEV1 ≤ 50% náležité hodnoty 

FEV1/FVC < 70%  

S chronickými nebo bez chronických příznaků (kašel, expektorace) 

IV.: velmi 

těžké 

FEV1 < 30% náležité hodnoty nebo FEV1 < 50% náležité hodnoty a je 

přítomna plicní hypertenze, cor pulmonale nebo chronická respirační 

insuficience 

FEV1/FVC < 70% 

Tabulka 1 Klasifikace CHOPN dle závažnosti (Kašák, 2006) 
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Některá literatura uvádí, že tato klasifikace by se měla používat převážně ze 

vzdělávacích důvodů a ne pro postup při léčbě, protože cílem léčby by mělo být zjistit 

hlavní symptomy nemoci u daného pacienta a na ty soustředit léčbu a ne se orientovat 

pouze podle funkcí plic (Barnes et al., 2009). 

Podle nejnovějších doporučení GOLD je hodnocení pouze podle FEV1 také 

nedostatečné a v některých ohledech již překonané. Dříve se považovalo omezení 

průtoku vzduchu jako hlavní indikaci stupně závažnosti nemoci, nyní se ale doporučuje 

přímo do hodnocení ke stupni závažnosti ještě započítat právě častost a závažnost 

exacerbací, hospitalizace, kvalitu života pacienta atd. Dále je upozorňováno, že 

hodnocení FEV1 samotné není spolehlivý ukazatel míry dušnosti, limitace fyzické 

aktivity a celkového zdravotního stavu. Hodnocení FEV1 ale poukazuje dobře na 

rychlost progrese nemoci (GOLD, 2011).  

Pozitivum použití FEV1 k diagnostice je to, že variabilita hodnot FEV1 je 

v rámci opakovaného měření u jedné osoby malá a měření je tedy přesné (Hanania, 

Sharafkhaneh, 2010). Také je uváděno, že do jisté míry koreluje i s mírou dušností a jak 

již bylo zmíněno lze i podle Musila dle hodnot FEV1 odhadnout prognózu a její 

rychlost (Musil, 1999).  

Další možností hodnocení závažnosti chronické plicní obstrukční nemoci je 

hodnocení za pomocí BODE indexu. Podle hodnot BODE indexu lze předpovídat 

mortalitu pacienta. Vysoké hodnoty BODE indexu odpovídají zhoršené prognóze a 

nižšímu věku dožití pacienta. Jednotlivé komponenty BODE indexu jsou body mass 

index (B), stupeň obstrukce určený podle FEV1 (O), dušnost (D), kapacita fyzické 

aktivity určené šestiminutovým testem chůze (E- exercise capacity) (Celli et al., 2004; 

Cote, Celli, 2005). 

  

1.2.2 Diagnostika 

 

CHOPN se může diagnostikovat ve kterémkoliv stádiu podle tabulky 1. První 

informace napovídající o diagnóze CHOPN jsou většinou z anamnézy. Zde se vyskytují 

příznaky odpovídajícím těm, které jsou pro CHOPN typické a především také 

přítomnost rizikových faktorů, které vzniku CHOPN napomáhají. Mezi vnější 

nejrizikovější faktory se řadí zejména tabákový kouř. Typické pro pacienty s CHOPN je 

dlouhodobá expozice tabákovému kouři, která se by se měla od pacienta zjišťovat jako 
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jedna z prvních informací. Ohroženi CHOPN jsou zejména ti, kteří kouří kolem dvaceti 

cigaret denně po dobu dvaceti let. Některé studie uvádějí, že se CHOPN rozvine až u 

50% kuřáků. Rizikem jsou také profesní prachy, chemikálie a znečištěné ovzduší. Jako 

vnitřní rizikové faktory označujeme zvýšenou bronchiální hyperreaktivitu, genetické 

vlivy, samotný vývoj a růst plic v prenatálním a postnatálním období a prodělané 

respirační infekce v časném dětství a jejich četnost (Schauerte, Geiger, 2006; Kašák, 

2006). 

CHOPN, jako progresivní onemocnění, se projevuje pozvolna. Obstrukce se 

zhoršuje postupně a ze začátku nemusí pacient pociťovat výrazné zhoršení stavu, 

protože se na postupný zhoršující stav „zvyká“. Případně svým respiračním obtížím 

nepřikládá velkou váhu. Své obtíže mohou chápat jako ve své podstatě očekávané 

následky kouření (kašel) anebo mohou svůj stav dávat do souvislosti s běžným 

procesem stárnutí (snížení výkonnosti, dušnost). Tento fakt ztěžuje diagnostiku a 

následné zahájení léčby již v lehkém stadiu nemoci (Musil, 1999). 

 Respirační obtíže, které se na počátku objevují, jsou značně individuální svou 

intenzitou a projevy. V naprosté většině se ale objevuje kašel, dušnost a akutní zhoršení 

příznaků při infekční exacerbaci (Pforte, 2002). 

Konečná diagnóza se stanovuje ale až na základě objektivního prokázání trvalé 

neplně reverzibilní obstrukční ventilační choroby po opakovaně provedeném 

spirometrickém vyšetření. V tomto vyšetření se naměřené hodnoty, zejména FEV1, 

hodnotí podle tabulky 1. Jestliže je FEV1 normální, může se podle Musila (1999) 

vyloučit diagnóza CHOPN. Pozitivem tohoto hodnocení a diagnostiky je snadná 

možnost opakování měření se zachováním objektivity, protože jsou jasně daná 

normovaná data náležitých hodnot plicních funkcí a daný je i postup samotného měření. 

Výhodou tohoto měření je také možnost jeho zopakování u všech stádií nemoci.   

 

1.2.3  Patogeneze CHOPN 

 

S CHOPN souvisí mnoho složek patologických plicních projevů a také projevů 

mimoplicních. Jako hlavní patogenetický mechanismus na vznik projevů CHOPN má 

trvalý zánět objevující se jak ve stěně bronchů a celkově v plicní tkáni, tak zánět 

systémový- extrapulmonální (Pauk, 2009). Dále dochází k poškození rovnováhy 

proteázového a antiproteázového systému. V Proteázo-antiproteázovém systém vzniká 
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dysbalance a dochází více k proteolýze, co má za následek destrukci elastinu v 

alveolárních stěnách a kolagenu. Současně také dochází k hypertrofii hlenových žlázek 

a zvýšené produkci hlenu (Bernhard, 2011).  

 

1.2.4 Patologické změny na úrovni plic 

 

Patologické změny na úrovni plic se mohou zjednodušeně rozdělit na změny na 

třech úrovních: změny v centrálních dýchacích cestách (bronchy), změny v periferních 

dýchacích cestách (bronchioly) a změny v plicním parenchymu. Změny v bronších se 

mohou objevit na každé ze tří vrstev tvořící jejich stěnu (Musil, 1999; Page, Barnes, 

2004).  

Zánět, jako přední mechanismus ve vzniku CHOPN, je způsoben zejména 

dlouhodobým působením tabákového kouře a je vlastně reakcí organismu na toxické 

látky v něm obsažené. Tabákový kouř působí na organismus oxidačním a i nitrosačním 

a karbonylovým stresem. Volné radikály a oxidanty pomáhají aktivovat buňky, které 

způsobují vlastní zánět. Působí několika mechanismy: poškozují extracelulární struktury 

a napomáhají oxidaci proteinů a lipidů uvnitř buněk a tím narušují jejich strukturu. 

Zároveň také látky, vznikající působením těchto volných radikálů a oxidantů, účinkují 

jako prozánětlivé mediátory a zhoršují autoimunitu buněk (Pauk, 2009). Zánět při 

CHOPN je trvalý, ale jeho intenzita může kolísat. Zvyšuje se během exacerbací, jeho 

intenzita a závažnost spoluurčuje i vážnost stupně CHOPN. Chronický zánět dýchacích 

cest a plicní tkáně je charakteristický zvýšeným množstvím převážně neutrofilů, 

aktivovaných makrofágů a T-lymfocytů (Stockley et al., 2009).  

Kouř z cigaret aktivuje v organismu makrofágy, ty uvolňují TNFα (tumor 

nekrosis faktor alfa), který je považován za hlavní cytokinin při zánětu u nemocných 

s CHOPN. Ten dále aktivuje prozánětlivé faktory, změnu genové transkripce a jako 

důsledek toho dochází k chemoatrakci neutrofilů, které jsou spolu právě s makrofágy 

vyvolávajícími buňkami zánětu. Zánět u CHOPN není možné zcela vyléčit, a to ani, 

když se zamezí působení kouře a jiných toxických látek na organismus. Následkem 

zánětu dochází k přestavbě struktury tkání (Pforte, 2002; Kašák, 2006).  

Na úrovni centrálněji uložených dýchacích cest dochází na podkladě působení 

zánětu v jejích stěnách ke zvětšování hlenových žláz a zvýšené produkci hlenu. Dochází 

k zesílení submukózní sliznice, s dilatací cév a vzniku edému v dané oblasti. Stádium 
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edému je reverzibilní, do ireverzibility přechází, až když přejde zánět do chronického 

stádia a do stěny se ukládá kolagen. Dechové cesty se pak deformují a vzniká obstrukce 

(Gulo, Berlot, 2004). Chronickým zánětem jsou poškozeny i chrupavky ve stěnách 

dýchacích cest. Za normálního stavu přispívají k nestlačitelnosti dýchacích cest, tím 

pádem i jejich poškození může mít vliv na větší sklon ke kolapsibilitě dýchacích cest při 

usilovném výdechu (Musil, 2000).  

Funkční projevy poškození centrálních dýchacích cest při CHOPN jsou: zvýšená 

tvorba hlenu, snížení rychlosti proudícího vzduchu, zvýšená reaktivita sliznic a zvýšený 

sklon ke kolapsibilitě. 

Na úrovni perifeních dýchacích cest (v malých bronších a bronchiolech) dochází 

k podobné reakci jako na úrovni centrální. Na podkladě zánětu vzniká zúžení, které 

bývá místem největší rezistence. Současně se zde objevuje hypertrofie hladké svaloviny, 

změna se děje následně i v prostorovém uspořádání alveolárních vazeb. Dýchací cesty 

se deformují a jsou dále ještě náchylnější ke kolapsibilitě při usilovném výdechu. 

Remodelační proces na periferních dýchacích cestách je výraznější než na úrovni 

centrálněji uložených dýchacích cest. Dochází k chronické bronchiolitidě. Zánět má 

negativní vliv i na změny v plicních cévách. (Currie, 2011; Kašák, 2006). 

Funkčními projevy těchto změn je zejména snížení dechových rychlostí. 

V pokročilém stádiu nemoci se mohou v periferních dýchacích cestách objevit hlenové 

zátky, které vytváří těžkou obstrukci (Musil, 1999). 

V periferních částech plic se kromě dýchacích cest destruuje i samotný plicní 

parenchym a vzniká tak zvaný centrilobulární emfyzém. Centrilobulární emfyzém je 

charakterizován na lokalizaci v centru lalůčku, kdy jeho periferie zůstává zachována. 

Tento typ emfyzému se vyskytuje v závislosti na kouření a vzájemně souvisí právě 

s obstrukční ventilační poruchou (Musil, 2000). Za obvyklého průběhu chronické 

obstrukční nemoci se emfyzém začíná rozvíjet ještě před tím, než dojde ke snížení 

FEV1 a je nemoc diagnostikována (Stockley et al., 2009).  

Rozvoj emfyzému je na podkladě destrukce elastinu již zmíněnou převahou 

aktivit poteolytických reakcí. Toxické látky (převážně jsou zmiňovány ty obsažené 

v tabákovém kouři, např. nikotin) způsobují chemotaxi (pohyb buněk do místa kde se ta 

určitá chemická látka objevuje) neutrofilů uvolňujících elastázu a zvýšení právě 

proteolytických reakcí. Zároveň je také vlivem kouře snížen účinek alfa1 antitripsinu, 

což vede k dalšímu zvýšení aktivity elastázy a dalšímu štěpení proteinů, v tomto případě 

elastinu ve stěnách alveol (Schauerte, Geiger, 2006; LAB TESTS ONLINE, 2008).  
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1.2.5 Patofyziologické projevy CHOPN 

 

Následkem výše popsaných patologických změn dochází v organismu s CHOPN 

k četným změnám patofyziologickým. Tím, že je změněno dýchání, jako jedna z 

vitálních funkcí, vzniká automaticky další kaskáda změn v celém organismu. 

Problémem například i diagnostiky je, že v nízkém stupni CHOPN nebo ještě před 

rozvinutím nemoci samotné není fyziologie natolik narušena, aby se pacient sám 

rozhodl k léčbě, nebo aby byl tento stav optimálně řešen a byla zavedena popřípadě 

určitá preventivní opatření.   

Jako následek zvýšené kolapsibility periferních dýchacích cest a jejich snížené 

elasticity vzniká tak zvaná plicní hyperinflace, kdy dochází ke zvýšení objemu plic na 

konci výdechu. Periferní dýchací cesty nemají dostatečnou elastickou podporu a tím 

vznikne jejich předčasný uzávěr. Ani při pomalém výdechu nedochází k úplnému 

vyprázdnění všech alveol a v plicích je zadržován vzduch- air-trapping. Toto ovlivňuje i 

celkovou mechaniku pohybu hrudníku. Hrudník i na konci exspiria zůstane vlastně 

v nádechovém postavení což dále ovlivňuje nastavení a možné zapojení jednotlivých 

inspiračních i exspiračních svalů, změní se také poddajnost samotné stěny hrudníku. 

Inspirační postavení hrudníku má organismus snahu kompenzovat zvýšením dechové 

práce. Při hyperinflaci se také prodlužuje výdech a nádech většinou poté začíná ještě 

před úplným ukončením výdechu. Při nádechu se tedy musí ještě překonat zbylé 

exspirační proudění vzduchu v dýchacích cestách, což dále zvyšuje energetické nároky 

na inspirační svaly (Voekel, Macnee, 2008; Musil, 1999).  

Tím, že se objevuje omezení výdechového proudění, dochází k zvýšení zátěže na 

výdechové svaly a tím i k zvýšení nároků na jejich aktivaci a zpomalení jejich stahu. 

Současně s tím se zvyšují nároky na rychlejší aktivaci inspiračních svalů, tedy zrychlení 

jejich stahu. Toto zvyšuje výdechový tlak a snižuje nádechový, limitace výdechového 

proudění vzduchu je hlavním důvod pro zpomalení výdechového proudění a zrychlení 

nádechového proudění. U nemocných, u kterých je snížena schopnost fyzické aktivity, 

se často objevuje výrazná kontrakce břišních svalů (exspiračních), kterým se 

organismus snaží předejít nebo kompenzovat dynamickou hyperinflaci. Nároky na 

kyslík jsou u nemocných s CHOPN již tak zvýšeny intenzivnější ventilací a tato výrazná 

aktivace exspiračních svalů je může ještě dále stupňovat. To, že je velké množství 
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kyslíku spotřebováváno již pro zajištění samotného dýchání, ovlivňuje i metabolismus 

kosterních svalů a může mít vliv na úroveň anaerobního prahu (Aliverti et al., 2007).  

Samotný air-traping a vznik dynamické komprese bronchů vzniká na základě 

deformace bronchů a jejich sníženého elastického napětí se současným působením 

zvýšeného nitrohrudního tlaku a větší práce výdechových svalů při usilovném výdechu. 

Toto vede i k omezení maximálního výdechového průtoku. Air-trapping vzniká 

v místech, kde je v intrabronchiální tlak menší než pleurální a dechové cesty tak v tomto 

místě zkolabují. Předejít kolapsu se dá jedině zvýšením odporu v ústech (například 

dýcháním „přes ústní brzdu“) (Musil, 1999; Vávra, Máček, 1988). Zvýšením tlaku 

přidáním odporu v horních cestách dýchacích se současně s tím zvýší i intrabronchiální 

tlak, nedojde ke kompresi a proudění vzduchu zůstává konstantní (Aliverti et al., 2007).  

Inspirační postavení hrudníku vede ke změně orientace vláken bránice a jejich 

zkracování, tím se omezuje její kontrakce a není tak účinná. Klinicky je v tomto případě 

při inspiraci vidět pohyb dolních žeber dovnitř zapříčiněný retrakcí dolních 

mezižeberních prostor. Tento paradoxní dýchací pohyb se nazývá Hooverovým 

znamením (Mckenzie et al., 2009). Bránice je kvůli inspiračnímu postavení hrudníku při 

hyperinflaci oploštěna a zvýší se její napětí. S tím je spojena také ztráta vertikálně 

postavených vláken bránice (v zóně apozice), změní se její dynamika a vektor síly 

působící na žebra je stahuje dovnitř, namísto optimálního pohybu ven a kraniálně. 

Současně může docházet k paradoxnímu pohybu ještě sterna a celé břišní stěny. 

Neekonomická aktivace svalů v tomto stavu zvyšuje náročnost na dechovou práci a 

zvýší se i spotřeba kyslíku dýchacími svaly. Tento znak se objevuje až u 70% lidí 

s těžším stupněm obstrukce dýchacích cest a má souvislost s častostí exacerbací a 

zejména dušností. Může i poskytovat i informace o prognóze stavu pacienta 

s obstrukční plicní nemocí, protože jeho výskyt a vážnost odpovídá v stupni vážnosti 

obstrukční plicní nemoci (Johnston et al., 2008; Hamid et al., 2005).  

U pacientů s CHOPN se také v pozdějších stádiích nemoci rozvijí porucha 

výměny plynů. Ve vyšším stupni tak dochází ke vzniku hypoxémie a zvětšení alveo-

arteriálního gradientu. Tento fakt má dále za následek dva typy reakcí. Pacienti s typem 

A se vyznačují hypoxémií a normokapnií („pink puffers“). U tohoto typu se objevují 

převážně oblasti plic s vysokým poměrem ventilace/perfuze a dále pak je zvětšen i 

jejich fyziologický mrtvý prostor. U těchto pacientů je častější rozvoj emfyzému. Druhý 

typ- typ B- se charakterizuje hypoxémií a hyperkapnií („blue bloaters“). U těchto 

pacientů se objevuje na rozdíl od typu A obrácený poměr ventilace/perfuze. Hypoxémie 
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u obou typů nemusí vždy jen souviset s poruchou poměru ventilace/perfuze, ale také 

může být způsobena hypoventilací a snížením srdečního výdeje. V těžkých stádiích 

CHOPN se následně na změny v plicní tkáni rozvijí změny kapilárním řečišti a dále pak 

změny v celkové v plicní cirkulaci krve. To pak může vést k snižování srdečního 

výdeje, následnému dalšímu zhoršení hypoxémie (Lynes, 2007; Musil, 1999).  

 

1.2.6 Systémové patologické změny 

 

Systémové změny začínají vznikat, když dochází k přestupu zánětlivých 

mediátorů z plic do periferní krve. V literatuře se uvádí, že k tomuto stavu dochází až 

v těžších stádiích nebo při exacerbacích CHOPN (Kašák, 2006; Pauk, 2009). V dalších 

studiích se však uvádí, že množství zánětlivých mediátorů, volných radikálů a oxidantů, 

které přestoupí do krve a dále v ní pak koluje, je velmi individuální. Záleží to na 

antioxidační kapacitě krve a tkání daného jedince. Jiné studie uvádí, že je zvýšené 

množství kolujících mediátorů zánětu se objevuje již ve stabilní a nižší fázi onemocnění 

(Wouters et al., 2002).  

Jako hlavní patogeneze systémových změn se považuje zánětlivá 

extrapulmonální reakce a oxidační stres. Dalšími příčinami systémových změn u 

nemocných s CHOPN jsou tkáňové hypoxie, narušení metabolické rovnováhy a 

tendence k snížení fyzické aktivity (Pauk, 2009). Vliv na celý systém mají i probíhající 

procesy degradace proteinů (Wouters et al., 2002).  

Jako důsledek systémového působení uvedených příčin dochází v organismu 

zejména k těmto změnám: dysfunkce kosterních svalů, svalové dystrofie, malnutrice, 

kardiovaskulární abnormality, změny v centrálním i periferním nervovém systému a 

dále se pak může rozvinout i osteoporóza, porucha regulace hormonů, anemie, 

psychické obtíže jako jsou deprese a další (Hanania, Sharafkhaneh, 2010; Pauk, 2009).  

Dysfunkce kosterního svalstva sama přispívá k následné zvýšené limitaci 

fyzické aktivity. U CHOPN dochází ale i k částečné redukci svalové hmoty už jen 

snižováním fyzických aktivit z důvodu zvýšené náročnosti na dechovou práci, obav z 

dušnosti a celkové následné inklinaci k inaktivnímu způsobu života. Bylo ale zjištěno, 

že signifikantní množství pacientů s CHOPN omezí svou fyzickou aktivitu dříve 

z důvodu slabosti dolních končetin než z důvodu dušnosti (Augustí et al., 2003). Na 

dysfunkci svalů má vliv i snížení objemu aktivní svalové hmoty zároveň se 
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zachováváním stejného množství objemu tukové tkáně. Další vliv na funkčnost má také 

narušená výměna plynů u těžších stupňů nemoci.  

Ubývání a zejména rychlost úbytku svalové hmoty u pacientů s CHOPN 

vypovídá o zhoršujícím se stavu nemoci a napovídá o celkově špatné prognóze. Ztráta 

více než 40 procent aktivní tělesné buněčné tkáně schopné látkové přeměny 

(metabolismu) je neslučitelná se životem. Do těchto buněčných tkání jsou započítány 

jak orgány, tak svaly. Celkový úbytek těchto tkání je jen těžko přesně měřitelný a proto 

se obecně klinicky rozpoznává podle úbytku váhy a podle úbytku aktivní svalové 

hmoty. Prevalence signifikantního úbytku svalové hmoty se pohybuje u stabilních 

ambulantních pacientů mezi 20 a 35 procenty (Wouters et al., 2002).   

Úbytek svalové hmoty se tedy celkově vysvětluje na základě multifaktoriálního 

působení mnoha vlivů. Jako hlavní faktory se považuje již zmiňovaný systémový zánět 

(a převážně systémové působení TNFα). Míra úbytku svalových vláken, vysoce souvisí 

se stupněm zánětu. Dále pak má vliv acidóza a neadekvátní příjem živin. Ovlivňovat 

úbytek svalové hmoty mohou i užívané léky. V tomto případě jsou za rizikové 

považovány zejména kortikosteroidy. Na základě těchto vlivů dochází k rozpadu 

bílkovinných struktur převážně právě ve svalech, aby byly zajištěny esenciální 

aminokyseliny a energetický metabolismus pro funkčnost vitálních funkcí. Úbytek 

bílkovin ve struktuře vnitřních orgánů je zcela minimální nebo žádný a v mozku se 

úbytek nenachází vůbec. Dochází ke zmenšení objemu svalů především na dolních 

končetinách a postihuje zejména svalová vlákna typu I a relativně stoupá počet vláken 

typu IIx a zároveň se ještě snižuje oxidativní kapacita IIa vláken (Gosker et al., 2002; 

Satta et al., 1997). Svalová atrofie je součástí běžného nálezu u pacientů s chronickou 

obstrukční nemocí a má výrazný vliv na zvýšení mortality (Doucet et al., 2007). 

Dle Wouterse et al. (2002) se důsledku změny poměrů svalových vláken mění i 

samotný metabolismus kosterních svalů. Metabolismus se poměrově přesouvá 

z oxidativního na více glykolytický, což odpovídá právě novému poměru svalových 

vláken.   

Abnormality v dýchacích cestách a plicní poškození při chronické obstrukční 

nemoci zvyšující odpor proudícího vzduchu a sníženou plicní poddajnost (compliance) 

zvyšuje odporové a elastické nároky kladené na dýchací svaly, svaly tak musí vyvíjet 

větší práci na snížení pleurálního tlaku (De Troyer, Wilson, 2009). Z tohoto důvodu na 

podkladě chronické obstrukční plicní nemoci musí bránice a i všechny ostatní dýchací 

svaly prochází rozsáhlým procesem remodelace, aby zajistily alespoň do určité míry 
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ventilaci. Bránice, aby se mohla aktivovat, musí mít dle Clantona a Levina (2009), 

charakteristickou výchozí délku v protažení, aby mohla následně dosáhnout určité síly 

kontrakce (analogie k Frank-Starlingovu zákonu srdečního svalu).  

V případě CHOPN kde se objevuje chronická hyperinflace a bránice se dostává 

do nádechového postavení by byla omezena její kapacita k vytvoření inspiračního tlaku. 

V bránici a ostatním dýchacím svalstvu dochází k určité adaptaci i v délce svalových 

vláken (jednotlivé sarkomery jsou v podstatě přestavovány směrem k jejich počáteční 

délce). Dále i se ztrátou a přeorientování myofilament a celkovou změnou architektury, 

se je bránice z určité části schopná adaptovat na nově vzniklé prostředí s hyperinflací a 

zvýšeným nárokům na dechovou práci. Změny se týkající se i elastických vlastností 

uvnitř sarkomer, které tak reagují na elastické změny okolních tkání. Bránice se stává 

více odolná na únavu. Proto adaptací dochází ke změně poměru ve svalových vláknech: 

snížení počtu IIa a IIx vláken a relativnímu zvýšení počtu svalových vláken pomalejšího 

oxidativního typu I. Změna svalových vláken v bránici je spojena se závažností nemoci 

u daného jedince, rozsahem hyperinflace a zhoršením hodnot plicních funkcí. Tento 

nový poměr v množství jednotlivých typů svalových vláken může zoptimalizovat 

využití energie, vylepšit oxidativní kapacitu a zvýšit energetickou účinnost kontrakce, 

ale snižuje kapacitu bránice ke vzniku silového pohybu (Clanton, Levine 2009; De 

Troyer, Wilson, 2009; Levine et al., 2003; Mckenzie et al., 2009). Z tohoto vychází, že 

bránice se může adaptovat tak aby byla schopná zvládnout větší nároky na její práci 

(odolnější proti únavě), její pohyblivost se však plně adaptovat situaci nedokáže (Dos 

Sanotos Yamaguti et al., 2008).  

Ostatní dýchací svaly reagují obdobně jako bránice, ale změny nejsou tak 

výrazné. V interkostálních interních svalech, které jsou za normálního stavu 

v koordinaci s bránicí velice důležité pro inspiraci, dochází ke stejné transformaci 

vláken jako v bránici. V interkostálních externích svalech změny také probíhají, ale jak 

již bylo řečeno, v menším rozsahu. Všeobecně se dá shrnout, že i ve všech dalších 

pomocných inspiračních a exspiračních svalech probíhají obdobné změny jako 

v bránici, jen nejsou tak významné (Clanton, Levine, 2009). 

Pohyblivost bránice u pacientů s chronickou obstrukční nemocí je při porovnání 

se zdravými jedinci snížena, i přes její schopnost určité míry adaptace. Toto snížení 

dává Dos Santos Yamaguti et al. (2008) do souvislosti se snížením hodnot plicních 

funkcí a air-trappingem, signifikantní korelaci ve snížení pohyblivosti bránice nachází 

také s obstrukcí dýchacích cest hodnocenou podle FEV1. V těchto bodech se shoduje i s 
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Kangem. Kang et al. (2011) uvádí, že snížená pohyblivost bránice má vliv na zvýšení 

hodnot parciálního tlaku oxidu uhličitého v arteriální krvi.  

Rozdíl vlivu změn probíhajících při chronické obstrukční chorobě na bránici a 

kosterní (převážně končetinové) svaly je tedy rozdílný. Zatímco bránice se stává 

relativně více odolná vůči únavě, adaptace kosterních končetinových svalů se 

definována především atrofií, zvětšenou náchylností k únavě a celkovou redukci 

v aerobní kapacitě svalu (Maltais, 2003).  

 

1.2.7 Péče o nemocné s CHOPN 

 

Chronická obstrukční nemoc je komplexní proces postihující celý organismus a 

příčiny jsou nejčastěji multifaktoriální, i proto z hlediska terapie není žádná jednotná 

specifická léčba, která by se u nemocných s CHOPN dala použít (Stockley et al., 2009). 

Riziko vzniku CHOPN se dá velmi snížit skončením s kouřením, nebo vůbec nikdy 

nezačít. Při eliminaci kouření dojde také k výraznému omezení ve snižování hodnot 

FEV1. Løkke et al. (2006) uvádí, že za 25 let kouření má minimálně 25% klinicky 

signifikantní diagnostikovanou formu CHOPN (stádium II. a horší) a až 30-40% bude 

mít určitou formu obstrukční choroby plic. Zatímco u lidí, kteří nikdy kouřit nezačali je 

toto riziko asi 8%.  

Cíl celkové péče o nemocné s chronickou obstrukční nemocí je zaměřen na 

úlevu od symptomů, zlepšení hodnot plicních funkcí a zvýšení tolerance zátěže 

(Wijkstra et al., 1994).  

 

1.2.8 Plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN 

 

U pacientů s CHOPN není vždy závažnost nemoci určena pouze omezenou 

funkcí plic, hodnoty FEV1, podle kterých se závažnost stádia nemoci určuje, často 

nedostatečně vypovídá například o systémové manifestaci nemoci (Celli et al., 2004). 

Obzvláště u pacientů se středním nebo vážným stupněm onemocnění neodpovídá stupeň 

fyzické zdatnosti, kvalitě života vztaženého k danému stupni nemoci a schopnosti 

sebeobsluhy v běžných denních aktivitách stupni onemocnění určeného podle hodnot 

funkcí plic. A proto metody terapie zaměřená pouze na ovlivnění funkcí plic nemusejí 

mít až tak výrazný vliv i právě na fyzickou zdatnost, schopnost sebeobsluhy a na 
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celkovou kvalitu života. Optimalizace průchodnosti dýchacích cest (bronchodilatace) se 

často objevuje již po začátku běžné farmakologické léčby chronické obstrukční 

choroby, ale výraznějšího klinického efektu (zvýšení i fyzické zdatnosti, ovlivnění 

symptomů, zlepšení kvality života) má terapie až při jejím doplnění o plicní rehabilitaci. 

Pacient, který navzdory optimální farmakologické léčbě, má stále setrvalý stav 

symptomů a jeho stav se nezlepšuje, by měl být indikován k plicní rehabilitaci. 

Komplexní multidisciplinární programy plicní rehabilitace se zaměřují na sledování a 

řešení celkových systémových důsledků a individuálních problémů daného pacienta s 

chronickou obstrukční plicní nemocí. Problémem plicní rehabilitace může být, že 

pacient musí být sám motivován k aktivní spolupráci (Troosters et al., 2005).  

Plicní rehabilitace může především snížit dušnost, zvýšit toleranci jedince 

k fyzické aktivitě a zlepšit kvalitu života vztaženou k zdravotnímu stavu. Přináší 

benefity pro pacienty se všemi stadii nemoci. Problémem ale je, že se s ní začíná často 

až jako sekundární péčí u pacientů se středním a závažnějším stupněm nemoci, ačkoliv 

by mohla zlepšit stav nebo zpomalit progresi již v počátečních stavech (Ambrosino et 

al., 2008). S plicní rehabilitací by se tedy mělo započít pokud možno ihned po zjištění 

diagnózy (Smolíková et al., 2005).  

Edukace a psychologická podpora by měla být nedílnou součástí plicní 

rehabilitace, aby bylo dosaženo celkového úspěchu a zlepšení stavu pacienta. Ačkoli, 

jak uvádí Lacasse et al. (2004), přesný obsah a přínos této podpory je jen těžko 

definovatelný.  

Edukace zvýší vědomosti o nemoci, schopnost se s ní sám vypořádat a má vliv i 

na schopnost sám řídit svůj denní plán. Aktivně se angažující pacienti jsou tak schopni 

dodržet strategii chování, která pomáhá snížit dušnost, udržují zásady zdravého 

životního stylu a účastní se na rozhodnutích o dalším postupu léčby. Pacienti s aktivním 

přístupem k terapii mají snížené množství a závažnost exacerbací a zmenšený počet 

hospitalizací (Ambrosino et al., 2008; Lacasse et al., 2004).  

Účinnost plicní rehabilitace je také dána adherencí pacienta k danému programu. 

Jestliže je edukace spolu s vlastní aktivní spoluprácí pacienta a toho kdo poskytuje péči 

nízká, nemohou se očekávat pozitivní výsledky terapie. Velice je v tomto bodě důležitá 

interakce pacienta s terapeutem, která může ovlivnit dodržování jednotlivých bodů 

programu a i případné depresivní nebo anxiózní stavy pacienta. Předchozí špatné 

zkušenosti pacienta s léčbou nebo postojem terapeuta má vliv na jeho budoucí chování 

v terapii. Pro terapeuta je tedy důležité poskytnout pacientovi dostatečné množství 
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kvalitních informací týkajících se programu a jeho účinků a také individuální množství 

pozornosti. Ačkoliv déle trvající programy zvětšují přínos plicní rehabilitace, zdá se 

přínosnější rozdělit celý program do kratších period, které se zdají být pro pacienty 

realističtější na provedení. Toto zvyšuje míru dodržování programu a přináší více 

benefitů (Lacasse et al., 2004).  

Hlavní cíle plicní rehabilitace u pacientů s CHOPN by se tedy daly shrnout do 

těchto hlavních bodů (Smolíková et al., 2005):   

 redukce symptomů (dušnost a jiné) 

 zvýšení fyzické zdatnosti a toleranci na ni 

 zvýšit soběstačnost a nezávislost v běžných denních aktivitách 

 zvýšit kvalitu života, snížit míru úzkosti a depresí 

 

Dosažení cílů by se mělo hodnotit jak podle objektivních fyziologických hodnot, 

tak z psychosociálního subjektivního hlediska pacienta. Důležitým znakem u pacientů, 

kteří jsou začleněni do programů plicní rehabilitace, je snižující se počet dnů strávených 

za rok v nemocnici a zmírňuje závažnost případných exacerbací. Tyto hlediska se odráží 

jak na fyzickém, psychickém stavu pacienta, tak na celkovém snížení nákladů na léčbu 

(Troosters et al., 2005). 

Jedním z nejdůležitějších bodů v rámci plicní rehabilitace u nemocných 

s chronickou obstrukční nemocí je ovlivnění dušnosti. Její vnímání je interindividuálně 

rozdílné a je ovlivněno emocionálními a psychologickými faktory. K metodám 

respirační fyzioterapie, které ovlivňují dušnost a další symptomy spojené s CHOPN, 

patří (Smolíková et al., 2005): 

 vedení do úlevových poloh, které korigují držení těla a i tím napomáhají 

snadnějšímu dýchání, v kombinaci s relaxovaným dýcháním  

 kontrolované dýchání, kde je důležité ovlivnění pravidelného rytmu 

dechu s volným nádechem a výdechem  

 kontrola kašle a huffing, které usnadňuje expektoraci a pomáhá prevenci 

dušnosti 

 dýchání přes ústní brzdu 

 drenážní techniky 
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Z patofyziologického obrazu CHOPN vyplívá, že změny v průběhu respiračního 

onemocnění vyvolávají i změny v kvalitě pohybu a celkovém držení těla. Objevuje se 

dyskoordinace v zapojení a zvýšení nároků na posturálně-dýchací svaly, hrudník je 

převážně v inspiračním postavení s kranioventrálními dýchacími pohyby, bránice je 

oploštěna a je v horním postavení. Toto postavení mění následně i držení ramen, krku, 

hlavy a celého trupu. Vliv na muskuloskeletální systém má i časté zaujímání úlevových 

poloh a substitučního zapojování svalových skupin do prováděných pohybů. Z tohoto 

důvodu by v rehabilitačních programech pro pacienty s CHOPN neměly chybět prvky 

korekční fyzioterapie posturálního systému ještě před zvýšením nároků na dechovou 

práci například tréninkem fyzické aktivity, což by mohlo následně ještě zhoršit stav 

pacienta. Korekce by se měla týkat pohybové osy dýchání (pánev- páteř- hlava), tak aby 

nedocházelo k vznikům abnormalit v držení těla a k substituční motorice dýchání. 

Samotná korigovaná poloha těla má pak vliv na fyziologickou aktivaci svalů a 

pohybových vzorů (Smolíková et al., 2005).  

Aliverti et al. (2007) uvádí, že zvýšený výdechový tlak u nemocných 

s chronickou obstrukční nemocí ovlivňuje zapojení nádechových a výdechových svalů a 

zvyšuje jejich nároky na práci a na spotřebu kyslíku. To následně omezuje schopnost 

fyzické aktivity, ztěžuje práci kosterních svalů a mění nastavení držení těla. Proto by 

v programu plicní rehabilitace u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí 

rozhodně neměl chybět nácvik relaxace a koordinace výdechových svalů spolu 

s korekcí postavení celého trupu během pohybových aktivit. U těch, kteří jsou 

limitovaní dynamickou hyperinflací je fyzický výkon horší a jsou ve velké míře 

zapojovány exspirační svaly. Jelikož je dynamická hyperinflace velmi silný faktor 

omezující fyzickou aktivitu, je dle Aliverti užitek z fyzioterapie v tomto smyslu 

relativně malý, dokud nebude možné se dynamické hyperinflaci plně vyvarovat. Podle 

Aliverti by tedy měly pohybové aktivity v rámci respirační fyzioterapie u nemocných 

s CHOPN obsahovat tyto prvky: dýchání by mělo být pomalé a prohloubené v rámci 

kratších cyklů pohybových aktivit. Je potřeba, aby dýchání bylo pod vědomou 

kontrolou samotného pacienta, to je důvod, proč je využíváno kratších cyklů 

jednotlivých cviků či aktivit. Snížená frekvence dechového cyklu by měla zvýšit 

dynamickou poddajnost (compliance) plic a dýchacích cest a měla by vést ke snížení jak 

elastického (kolapsibilita), tak proudového odporu v dýchacích cestách. Tím pádem by 

mělo dojít ke snížení nákladů na kyslík při samotné dechové práci (díky redukci 

dynamické hyperinflace, optimalizace compliance, redukce dechové práce proti odporu 
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a relaxaci výdechových svalů) a mělo uvolnit více kyslíku pro kosterní svaly a případně 

zvýšení jejich možnosti aktivace.  

K důležitým výsledkům došel Szcezegielniak et al. (2011), který zkoumal ve své 

studii, jestli má fyzioterapeutická intervence vliv na množství interleukinu-8 ve sputu 

(chemokinin tvořený makrofágy, hrající důležitou roli v aktivaci neutrofilů a eosinofilů 

v dýchacích cestách pacientů s chronickou plicní obstrukční nemocí, jehož množství 

značí intenzitu zánětu). Studie trvala 3 týdny. Základem prováděné fyzioterapie byl 

aerobní trénink na cykloergometru (6krát týdně 30minut s postupným zvyšováním 

subjektivní zátěže každé 4minuty) ten byl doplněn o trénink dýchacích svalů s důrazem 

na aktivaci břišních svalů a bránice, bráničního dýchání a zvětšení dechových pohybů 

dolní části hrudníku, dále relaxační cviky, mobilizace hrudníku. Program byl prováděn 

jako skupinové cvičení, za účelem sjednocení intenzity. V programu také byly obsaženy 

i inhalace, polohové, poklepové drenáže a samostatná chůze. Výsledkem této studie 

došlo k signifikantnímu snížení interleukinů-8. To znamená, jak uvádí Szcezegielniak, 

že fyzioterapeutická intervence navozuje snížení prozánětlivých cytokyninů a 

vyrovnává balanci ve prospěch protizánětlivých. Nejvýraznější snížení bylo nalezeno u 

pacientů s vysokou počáteční hladinou interleukinu-8. Snížením hladiny interleukinu-8 

dojde ke snížení aktivity neutrofilů, snížení závažnosti zánětlivého procesu a tím se dá i 

vysvětlit zlepšení klinického stavu pacienta ke kterému dochází po zavedení 

fyzioterapeutického programu.  

Výrazný prvek plicní rehabilitace u nemocných s chronickou obstrukční nemocí, 

na jejímž pozitivním vlivu na zdravotní stav pacienta s CHOPN, na kterém se shoduje 

velké množství studií, je trénink fyzické aktivity. Trénink fyzické aktivity sám o sobě 

má zvyšovat objem periferních svalů, který je snížen z důvodu atrofie. A dále pak 

ovlivňovat jejich sílu, náchylnost k únavě a zkvalitňovat jejich aerobní kapacitu. 

Lacasse et al. (2004) dokonce uvádí, že trénink fyzické aktivity považuje za 

nejvhodnější přístup k ovlivnění periferní svalové dysfunkce. Smolíková et al. (2005) 

také uvádí pozitivu vytrvalostního tréninku v tom, že se zvýší jejich enzymatická 

metabolická kapacita a zvyšuje se oxidativní kapacita svalových vláken typu I. Tohoto 

účinku je ale dosaženo až při určité době trvání tréninku s frekvencí 3-5krát týdně 30-

45minut s intenzitou 50-60% VO2max.  

Na tendenci k výraznějšímu používání pohybové aktivity v programech plicní 

rehabilitace, která vyvolává požadované změny v adaptaci na tělesnou zátěž a ovlivňuje 

symptomy nemoci, poukazuje i Máček (Máček, Smolíková, 1995).  
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Některé studie se také zabývají plicní rehabilitací u pacientů s vážným stupněm 

obstrukce dýchacích cest (dle FEV1 III. stupeň CHOPN) prováděné v domácím 

prostředí. Důležité u těchto studií bylo, že pacienti byli i v jejich domácím prostředí pod 

pravidelným dohledem multidisciplinárního týmu tvořeného pneumologem, 

fyzioterapeutem, zdravotní sestrou a všeobecným praktickým lékařem. Program plicní 

rehabilitace se skládal z prvků relaxačního cvičení dle Jackobsona (progresivní 

muskulární relaxace), reedukace dechových pohybů (k synchronizaci pohybů hrudníku 

a břišní stěny), nácvik dýchání přes spojené rty (zvýšení odporu v horních cestách 

dýchacích), trénink horních končetin (s využitím principů proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace-PNF), cílený trénink inspiračních svalů za použití 

inspiračních trenažérů. Tento program byl doplněn tréninkem fyzické aktivity na 

domácím cykloergometru. Všechny prvky programu byly prováděny dvanáct týdnů 

dvakrát denně vždy 30 minut. Jak prvky provádět pacienty naučil fyzioterapeut a 

správnost jejich realizace kontroloval vždy dvakrát týdně. Výsledkem těchto studií bylo 

dosaženo snížení TTI indexu inspiračních svalů (tension-time index), který se používá 

k odhadnutí mechanického zatížení a náchylnosti k únavnosti v kontrahovaném svalu. 

Snížení TTI by pravděpodobně mohlo vysvětlovat zvýšení tolerance a adaptace na 

dušnost. Nižší přívod vzruchů z těchto svalů přispívá k snížení dušnosti. S tímto souvisí 

také zvýšení kvality života. Autoři studií se shodují na tom, že v rámci takto prováděné 

plicní rehabilitace v domácím prostředí je možno dosáhnout podobných výsledků jako 

se jinak dosahuje v programech poskytovaných a prováděných v rámci nemocniční péče 

(Wijkstra et al., 1996; Wijkstra et al., 1994).  

Další oblastí kde hraje plicní rehabilitace a celkově fyzioterapeutické programy 

velkou roli je ovlivnění zdravotního stavu pacientů s chronickou obstrukční plicní 

nemocí a současnou podváhou. Odhaduje se, že podváhou trpí asi 20-40% pacientů 

s pokročilým stádiem CHOPN. U těchto pacientů je sledováno výrazné snížení kvality 

života vztažené ke zdravotnímu stavu, snížená fyzická zdatnost a vyšší mortalita oproti 

pacientům stejného stupně CHOPN s normální váhou. Dle Lana et al. (2011) se u těchto 

pacientů se doporučuje dodávat při tréninku fyzické aktivity krátkodobá doplňková 

oxygenoterapie, aby se předešlo případnému zvýšení oxidačního stresu způsobeného 

zvýšenou fyzickou aktivitou. Takto zvýšený oxidační stres se objevuje právě u pacientů 

s podváhou, kteří již mají svalové hypotrofie a snížený objem svalové hmoty. Případné 

ještě větší zvýšení oxidačního stresu by mohlo vyvolat aktivaci neutrofilů a akcentované 

zánětlivé odpovědi na zátěž. Po proběhnutí programu plicní rehabilitace, který 
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obsahoval celkovou edukaci, dechové cvičení a trénink fyzické aktivity na 

cykloergometru (s oxygenoterapií), se opět zlepšila tolerance pacientů k dušnosti a 

zlepšil se stav periferního svalstva, tak že pacient mohl vykonávat trénink fyzické 

aktivity s větší intenzitou a zvýšila se kvalita života vztažená ke zdravotnímu stavu. 

Spolu s nutričními doplňky po takto provedeném programu plicní rehabilitace došlo i 

k signifikantnímu zvýšení tělesné hmotnosti a obzvláště zvýšení objemu svalové hmoty. 

Lan dále uvádí, že při absenci plicní rehabilitace u toho typu pacientů a použití pouze 

nutriční terapie ke zvýšení objemu svalové hmoty a tělesné hmotnosti nedojde. 

Jako způsob účinné prevence proti zvýšenému oxidačnímu stresu pacientů 

s periferní svalovou atrofií vzniklému při fyzické aktivitě uvádí použití krátkodobé 

doplňkové oxygenoterapie i Ambrosino (Ambrosino et al., 2008). 

Byl také zjišťován vliv plicní rehabilitace na hodnoty BODE indexu. BODE 

index podle autorů zachycuje všechny hlavní přínosné změny zapříčiněné plicní 

rehabilitací. Pacienti, kteří absolvovali komplexní program plicní rehabilitace, měli 

výrazně nižší hodnoty BODE indexu především z důvodu zvýšení fyzické zdatnosti a 

snížení dušnosti. Snížením hodnot BODE indexu se dá odhadovat lepší prognóza 

pacienta. Navíc celkové hodnoty BODE indexu byly nižší než u pacientů, kteří se do 

programu plicní rehabilitace nezapojili vůbec nebo z něj vystoupili (Cote, Celli, 2005).  
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1.3 Vyšetření funkcí plic 

 

Vyšetření se běžně dělí na základní, rozšířené a speciální vyšetřovací metody. 

Základní obsahuje spirometrii, měření vrcholového výdechového průtoku, měření 

křivky průtok-objem, minutovou ventilaci a bronchodilatační test. V rámci rozšířeného 

vyšetření se stanovují nepřímo měřitelné statické plicní objemy, odpory dýchacích cest 

(například pletyzmografickou metodou) k zpřesnění mechanických a elastických 

vlastností plicní tkáně, vyšetření difúzní kapacity plic (určení schopnosti přenosu plynu 

přes alveokapilární membránu), bronchokonstrikční testy, hodnoty krevních plynů spolu 

s určením acidobazické rovnováhy a další. Jako speciální metody slouží například 

vyšetření síly a únavnosti dýchacích svalů (pomocí transdiafragmatického tlaku, ústních 

tlaků), analýza vydechovaného vzduchu, vyšetření ve spánkových laboratořích a jiné.   

 

1.3.1 Spirometrické vyšetření 

 

Spirometrie je jedno z prvků vyšetření pacientů s dechovou nedostatečností. 

Slouží k přímému měření objemů a kapacit plicní ventilace. Je kvantifikovatelnou a 

reprodukovatelnou metodou, která je součástí hodnocení míry poškození, 

předoperačních vyšetření a celkového monitorování stavu plic v průběhu určitého 

časového úseku. Dále je rozšířené její využití při vyhodnocování výsledků terapeutické 

intervence a ke sledování vlivu vnějšího prostředí. Výhodou spirometrických měření 

jsou publikované hodnotové normy a přesné směrnice k provádění měření, kvalitní 

přesné spirometrické softwary, je objektivní metodou, jejímž sledováním se kromě 

jiného mohou ovlivnit i důsledky chronické obstrukční nemoci (Wanger, 2012).  

Hlavní získávané parametry: VC (vitální kapacita plic, IVC-inspirační, EVC- 

exspirační), FVC (usilovná vitální kapacita), FEV1 (usilovná vitální kapacita za jednu 

sekundu), MEF75, 50, 25 (okamžité výdechové průtoky na různých úrovních FVC), 

FEV1/VC a FEV1/FVC (usilovná vitální kapacita za jednu sekundu vyjádřená 

v procentech VC nebo FVC, neboli Tiffenaův index), IRV (inspirační rezervní objem), 

ERV (exspirační rezervní objem), Vt (dechový objem), DF (klidová dechová 

frekvence), MV (minutová ventilace).  

Při samotném vyšetření se začíná nejprve intervalem klidového dýchání, poté 

maximální výdech a maximální nádech a i maximální nádech (IVC) a zpět do 
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maximálního výdechu (EVC), případně se provádí i měření usilovného výdechu 

(Kandus, Satinská, 2001).  

 

1.3.2 Křivka průtok-objem 

 

Vyšetření dechových funkcí pomocí křivky průtok-objem (flow-volume) je 

jednou ze základních prováděných vyšetřovacích metod. Bývá součástí spirometrického 

vyšetření. Zaznamenává se při něm objem usilovně nadechnutého a vydechnutého 

vzduchu a jeho vztah k průtoku dýchacími cestami. Toto vyšetření je zaměřeno na 

zjištění dynamických ventilačních parametrů a hodnot výdechových rychlostí průtoku 

vzduchu dýchacími cestami.  

Získávanými parametry jsou především: FVC, FEV1, PEF, MEF75, MEF50, 

MEF25. Hodnoty dosažené z měření jsou podle zaznamenaných antropometrických 

údajů v systému (pohlaví, věk váha, výška) porovnána s náležitými hodnotami 

odpovídajícím danému pacientovi. Pro Evropský kontinent jsou platné referenční 

hodnoty stanovené Evropsou společností pro uhlí a ocel a schválené Evropskou 

respirační společností (Kandus, Satinská, 2001).    

Prodloužení části křivky, která vypovídá o výdechu, spolu se snížením rychlosti 

a objemu průtoku vzduchu nasvědčuje o obstrukci v dýchacích cestách. Je to způsobeno 

změnou retrakční síly plic a dýchacích cest. Míru obstrukce v oblastech terminálních 

dýchacích cest ukazují parametry MEF25 a MEF50. Tyto parametry také jsou téměř 

nezávislé na volním úsilí pacienta, a proto se podle jejich hodnot dá určit míra obstrukce 

právě v terminálních dýchacích cestách. U chronické obstrukční nemoci nastává dle 

jejího stavu ke snížení hodnoty FEV1. FEV1 je hodnota více závislá na volním úsilí 

pacienta. Proto by měl být pacient před vyšetřením vždy instruován a motivován 

k provedení výdechu s jeho opravdu maximálním možným úsilím, aby tato hodnota 

byla při opakovaných měřeních signifikantní. Jestliže je v plicích přítomný emfyzém, 

není křivka plynulá a na jejím vrcholu ve výdechové části se objevuje zářez. Toto 

svědčí o zvýšené kolapsibilitě periferních dýchacích cest (Sharma, 2010).  
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Na obrázku 1 je schematicky znázorněn obrys křivky flow-volume za 

normálního optimálního stavu a modifikace tvaru křivky způsobenými patologickými 

stavy.  

 

 

Obrázek 1 Křivky průtok-objem u jednotlivách diagnóz (ANAESTHESIAUK, 2012)  
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1.4 Metodika senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové 

 

Pod názvem „Metodika senzomotorické stimulace“ je obsažen terapeutický 

přístup původně vypracovaný prof. Vladimírem Jandou a Marií Vávrovou. Můžeme se 

v praxi také setkat s pojmem „postup cvičení dle senzomotorické řady“, což je vlastně 

aplikace jednotlivých prvků ze samotné metodiky do cvičební jednotky.  

Původně byla metodika určena zejména k využití při terapiích nestabilit kloubů 

dolních končetin (zejména kotníku a kolenního kloubu). Dnes je tendence využívat tuto 

metodiku pro terapii komplexně zaměřenou na funkční poruchy pohybového aparátu 

(Veverková, Vávrová in Kolář et al., 2010) a chronické muskuloskeletální bolestivé 

syndromy (Page, 2006).  

 Již Janda tyto chronické muskuloskeletální bolestivé syndromy spojoval se 

změnami motorických řídících funkcí na úrovni centrální nervové soustavy. Dále kladl 

důraz na roli proprioceptivních informací v procesu rehabilitace. Při vzniku 

senzomotorické stimulace vycházel z předpokladu, že k optimalizaci svalových souher 

je třeba proud proprioceptivních vjemů, který aktivoval navedením do specifických 

poloh. Vycházel z toho, že senzorický a motorický systém nelze od sebe oddělit a že 

oba systémy se podílejí na kontrole lidského pohybu. Proto celý systém nazval 

„senzomotorický“ a zdůrazňoval to, že změny v jedné jednotce systému se reflexně 

objeví adaptací celého systému i v jiných jeho částech (Page, 2006). Slovo senzorický 

bylo dáno na první místo, aby tím byl zdůrazněn význam vlivu aferentních senzorických 

informací na počátek a celé provedení pohybu. Tyto informace mají také vliv na udržení 

polohy segmentu, modulaci aktivity neuromuskulární kontroly na danou situaci a tím 

má podíl i na vzniku reflexní svalové aktivity (Pavlů, Novosadová, 2001). Sám Janda 

vyzdvihoval důležitost aktivaci podkorových mechanismů, které participují na 

následném řízení motoriky (Janda, Vávrová, 1992). V metodice senzomotorické 

stimulace je vyzdviženo, že posturální kontrola s informacemi z proprioceptorů mohou 

přestavět patologické pohybové vzory, které jsou důvodem chronických 

muskulosketetálních syndromů. Je také zdůrazňováno, že obnovení funkce řídicího 

systému skrze pohyb je mnohem účinnější než terapie zaměřená na izolovaně na 

jednotlivé části systému (Page, 2006). 

Koncept samotné metodiky vychází z toho, že motorické učení probíhá ve 

stupních. Prvním stupněm je vědomé zvládnutí pohybu, které se děje se zapojením 
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kortikálních oblastí CNS. Opakováním se ale pohyb stává koordinovaný, zautomatizuje 

se a jeho řízení se přesunuje na podkorová centra. Bývá rychleji proveditelný a méně 

náročnější (Pavlů, 2002). V tomto dalším stupni se stává důležitým mechanismus 

dopředné vazby, která probíhá právě bez vědomé aktivace. Je důležitá při přípravě 

pohybu, kdy dochází k aktivaci určitých stabilizačních svalů ještě před provedením 

samotného pohybu (Page, 2006).  

Princip Metodiky senzomotorické stimulace je tedy takový, že motorické učení 

je chápáno jako dvoustupňový model. V prvním stupni jsou pohyby řízeny z korové 

úrovně (frontální a parietální kortex). Tento stupeň je vědomý a poměrně náročný. 

Opakováním takového pohybu postupně vzniká nový pohybový program a pohyb se 

automatizuje. Automatizace a zjednodušení pohybu znamená to, že řízení pohybu se 

přesunuje na subkortikální struktury. Pohyb je pak možno provést rychleji a není tak 

náročný. Důležité je provádět pohyby s co možná nejvyšší kvalitou, aby nedošlo 

k fixaci patologického vzoru, který je pak složité znovu obtížné změnit (Veverková, 

Vávrová in Kolář et al., 2010). 

 

1.4.1 Postup při terapii s využitím prvků z Metodiky senzomotorické 

stimulace 

 

Samotná Metodika senzomotorické stimulace vychází ze soustavy cviků 

v různých posturálně náročných polohách. Začíná se u jednoduchých pohybů a poloh a 

po jejich osvojení se postupně přidávají těžší polohy a pohyby. Využívá se facilitace 

právě převážně polohou a pohybem z proprioceptorů  z oblastí aker nohou, pánve a šíje 

(Page, 2006).  

Cílem metody je dosáhnout v různých posturálních polohách automatické 

aktivace svalových skupin a navodit jejich koordinované zapojení do pohybu. Dále 

touto aktivací ovlivnit i zapojení svalových skupin v základních pohybových vzorech 

jako je sed, stoj, chůze a ovlivnit využívání nově osvojených motorických programů 

v běžných denních aktivitách. Samo cvičení probíhá především ve vertikálních pozicích, 

začíná se v sedu. Postupuje se korekcí a nácvikem držení postavení jednotlivých 

segmentů těla od distálních částí po části proximální. Začíná se na akrech dolních 

končetin, dále v kolením kloubu, pánvi, trupu, ramen, šíje a hlavy. V rámci cvičení je 
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snaha dosáhnout korigovaného stoje (Veverková, Vávrová in Kolář et al., 2010; Page, 

2006).  

Je poukazováno převážně na důležitost pozice plosky nohy, pánve a 

sakroilikálního kloubu a krční páteře. Metodikou senzomotorické stimulace mělo tak 

dojít k zvýšení aferentního proudu z proprioceptorů právě z těchto oblastí aby se co 

nejvíce stimulovaly subkortikální řídící dráhy a facilitovaly se automatické 

koordinované pohyby (Page, 2006).  

Hlavními cíly metodiky jsou (Veverková, Vávrová in Kolář et al., 2010):  

 ovlivnění svalové koordinace, ekonomizace a urychlení svalové 

kontrakce na podkladě zvýšeného proudu informací z proprioceptorů 

vzniklého na základě změny polohy postavení jednotlivých segmentů 

 pozitivní vliv na poruchy propriocepce u neurologických pacientů 

 vliv na korekci rovnovážných poruch 

 ovlivnění držení celého těla a zakomponování změněných motorických 

programů do běžně prováděných denních aktivit.  

Korekce chodidla byla dle originální metodiky nazývána „malou nohou“. Šlo o 

nastavení chodidla do takové pozice, kdy bude v opoře o patu, malíkový a palcový 

metatarz a bude na chodidle přítomna podélná i příčná klenba, prsty by v této poloze 

měly zůstat relaxované. Cvičí se bez obuvi, aby byla využita co největší možná aference 

z plosky nohy a byla také zajištěna možnost kontroly a korekce postavení akra dolní 

končetiny. Nastavení do polohy bylo nejdříve provedeno pasivně, poté byla korekce 

postavení provedena aktivně samotným pacientem s dopomocí terapeuta a po zvládnutí 

se přešlo k nastavení aktivnímu (Page, 2006). Prvek stimulace a korekce polohy akra 

dolní končetiny, uvádí jako důležitý bod terapie i Lewit, který upozorňuje na celkovou 

tendenci ke snižování množství aferentních informací z nohy z důvodu nošení obuvi 

(Lewit, Lepšíková, 2008). 

Následovalo postupné zatěžování takto nastavených chodidel, až se o ně pacient 

je schopen plně opřít a zároveň udržet nastavené postavení chodidla. Pánev a krční páteř 

byla korigována do neutrální pozice, trup by měl být držen vzpřímeně a postupně mírně 

nakloněn nad dolní končetiny aby se zvýšilo zatížení plosek a pacient se do nich mohl 

opřít. Hlava byla vedena do lehké anteflexe v atlantookcipitálním skloubením aby byla 

zajištěna právě neutrální pozice krční páteře a zároveň s bradou mírně přiblíženou ke 

krku se pomohlo aktivaci hlubokým flexorům krku (Pavlů, 2002; Page, 2006).   
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V rámci senzomotorické stimulace jsou tři hlavní stupně obtížnosti: statické 

cviky, dynamické a funkční. V průběhu každého pacient prochází cviky v rozdílně 

náročných posturálních pozicích a s rozdílnou mírou opory. Každé cvičení je ale 

prováděno s cílem vyvolat automatickou reflexní aktivaci svalů a zachovat posturální 

kontrolu v nejrůznějších situacích. Ve statické fázi je důraz především na aktivování 

svalů pánevnho dna, bránice, mm. multifidi a m. transversus abdominis, aby se tím 

vytvořila stabilní báze, která pak bude moci dát potřebnou podporu pro pohyby 

končetin. Cviky v této fázi se provádějí převážně vsedě a stoji, kde se pracuje 

s přenášením váhy. S dynamickou fází se začíná, když člověk zvládne fázi statickou a 

k přenášení váhy se přidávají ještě fyzické pohyby končetin, kterým se může postupně 

ještě přidávat do fyzického pohybu odpor například použitím thera-bandu. V dynamické 

fázi se používají také opory o nestabilní plochy (například úseče, pěnové podložky, 

míče). Funkční fáze je poslední fází senzomotorické stimulace a provádějí se při ní 

komplexní pohyby používané v běžném denním režimu nebo sportovním tréninku jako 

chůze, dřepy, výstupy na schody, poskoky a jiné. Janda v této fázi také využíval 

„balanční sandály“- obuv s polovinou tvrdé koule uprostřed podrážky, která zvyšovala 

nároky na udržení rovnováhy (Page, 2006).  

Výrazný efekt pozice těla je popisován na hodnoty plicních funkcí, které se tedy 

pomocí prvků z Metodiky senzomotorické stimulace také mohou měnit. Dean uvádí, že 

pozice s trupem nakloněným vpřed, kterou nacházíme právě například v Metodice 

senzomotorické stimulace, když pacient postupně vsedě přenáší váhu na zatížení 

dolních končetin, je pozicí, ve které dochází k spontánní stimulaci aktivity bránice a 

bráničního dýchání. I proto tedy, podle Dean, tuto pozici pacienti s obstrukční ventilační 

nemocí často sami zaujímají a dochází v ní k dosažení úlevy od dušnosti. V této pozici 

také dochází ke snížení dechové práce, snížení aktivity akcesorních inspiračních svalů a 

dochází k signifikantnímu zmenšení objemů minutové ventilace. Dean tuto pozici 

doporučuje i jako vhodnou pozici pro provádění běžných denních aktivit nebo jejího 

zakomponování do režimu fyzioterapeutického programu (Dean, 1985).    

V rámci senzomotorické stimulace je kvalita posturálního držení důležitější než 

kvantita prováděného pohybu. Jednotlivé cviky by tedy měly být prováděny do první 

známky únavy a ne na jejich množství nebo časovou jednotku. Při prvních známkách 

únavy by mělo být cvičení přerušeno, aby se předešlo provádění kompenzačních 

náhradních pohybů s jinou aktivací svalových skupin, což by mohlo způsobovat další 

zhoršení již stávající dysfunkce. Výrazným přínosem senzomotorické stimulace je také, 
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že její prvky, po důkladném zaučení terapeutem, mohou být zařazeny série cvičení, 

které pacienti mohou provádět sami doma (Page, 2006).  

 

1.4.2 Indikace a kontraindikace 

 

Indikací k použití metodiky senzomotorické stimulace jsou (Pavlů, Novosadová, 

2001): 

 poúrazové, pooperační stavy na dolních končetinách, kdy dochází 

k poškození měkkých nebo i kostěných struktur, zhoršení stability 

končetiny a zhoršení její opěrné a lokomoční funkce 

  chronické vertebrogenní syndromy se svalovými dysbalancemi v oblasti 

svalů pletence pánevního, pánevního dna a trupu a posturální vady 

obecně (vadné držení těla), svalové dysbalance 

 idiopatické skoliózy 

 organické mozečkové a vestibulární poruchy 

 poruchy hlubokého čití, poruchy rovnováhy (vhodné například pro 

zlepšení stability ve stoji a chůzi, pro prevenci pádů u geriatrických 

pacientů) 

 

Kontraindikací použití této metodiky jsou (Veverková, Vávrová in Kolář et al., 

2010): 

 akutní bolest, fyzická únava, zhoršený psychický stav  
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2 Cíle a hypotézy 

 

Cílem této diplomové práce je zjistit jakou mírou je cvičení dle Metodiky 

senzomotorické stimulace (cvičení dle senzomotorické řady) pomocí změny držení těla, 

aktivací svalových souher a nastavení do optimálnější polohy pro aktivaci bránice, 

schopno ovlivnit hodnoty plicních funkcí u nemocných s chronickou obstrukční plicní 

nemocí (CHOPN). Cílem je také rovněž zjistit, jestli je předpokládanou změnu možno 

objektivizovat pomocí spirometrického vyšetření. A jestli dojde k signifikantní změně 

v hodnotách funkcí plic. 

 

2.1.1 Hypotézy 

 

Hypotéza 1 

H0: Specifické držení těla a s tím spojená aktivace svalových souher vyvolaná 

cvičením dle Metodiky senzomotorické stimulace nenavodí aktuální změnu hodnot 

funkcí plic u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). 

 

HA: Specifické držení těla a s tím spojená aktivace svalových souher vyvolaná 

cvičením dle Metodiky senzomotorické stimulace navodí aktuální změnu hodnot funkcí 

plic u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). 

 

Hypotéza 2 

H0: Změny hodnot funkcí plic vyvolané změnou aktivního držení těla na základě 

cvičení dle Metodiky senzomotorické stimulace nebudou převážně v těch parametrech, 

které korelují se svalovou aktivitou. 

 

HA: Změny hodnot funkcí plic vyvolané změnou aktivního držení těla na 

základě cvičení dle Metodiky senzomotorické stimulace budou převážně v těch 

parametrech, které korelují se svalovou aktivitou. 
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3 Praktická část 

 

Praktická část zahrnuje metodiku diplomové práce a to jak metodiku 

spirometrického vyšetření, výběru skupiny probandů, tak i metodiku cvičení, která 

s pacienty byla provedena.  

 

3.1 Charakteristika souboru 

 

Výzkumný soubor tvořilo 16 lidí z toho 7 žen a 9 mužů s diagnózou chronické 

obstrukční nemoci (CHOPN) stanovenou lékařem. Pro zařazení do výzkumného 

souboru byla určující FEV1 80% náležitých hodnot a nižší určená za pomoci 

spirometrického vyšetření křivky flow-volume. U jedné pacientky byla tolerována 

hodnota FEV1= 83% náležité hodnoty. Všichni pacienti byli v době vyšetření (od 

června 2011 do listopadu 2011) hospitalizováni na pneumologické klinice FN Motol 

z důvodu akutního zhoršení stavu (exacerbace), v době provedení měření ale již 

farmakologicky zaléčení bez febrilie a výraznějšího zvýšení subjektivních i objektivních 

obtíží, které by znemožňovaly provedení spirometrického vyšetření a následného 

aktivního cvičení dle senzomotorické řady.  

Jedna pacientka byla po provedení spirometrického vstupního vyšetření křivky 

flow-volume ze skupiny vyřazena, protože její hodnota FEV1 byla výrazně 

překračovala hodnotu 80% náležitých hodnot (FEV1= 138%), ačkoli u ní byla 

stanovena diagnóza CHOPN. Dle našeho hodnocení ale tím pádem nespadala do 

skupiny, pro kterou bylo limitní právě hodnota FEV1 cca. 80% náležitých hodnot. 

Vhodní pacienti k zařazení do výzkumného souboru byli na pneumologické 

klinice FN Motol vybráni a doporučeni fyzioterapeutem tohoto oddělení Markem 

Lekešem, DiS. Marek Lekeš, DiS také ještě vždy těsně před případným provedením 

spirometrického vyšetření a cvičení dle senzomotorické řady zhodnotil aktuální stav 

pacienta a v případně objektivního či subjektivního zhoršení stavu byl pacient 

nedoporučen k zařazení do skupiny. Pacienti byli poučeni o účelu diplomové práce o 

metodice výzkumu a byla jim zaručena ochrana jejich soukromých údajů. Na základě 

toho se dobrovolně rozhodli zúčastnit se nebo zamítnout účast na tomto výzkumu.  
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Charakteristika dat skupiny: 

Tabulka 2 Charakteristika dat výzkumné skupiny 

 

Četnost jednotlivých stádií CHOPN (dle FEV1) ve skupině: 

 

Stádia CHOPN Počet osob 

I. 1 

II. 5 

III. 4 

IV. 5 
Tabulka 3 Četnost jednotlivých stádií CHOPN ve skupině  

 medián 25 percentile 75 percentile Šíře hodnot údajů Průměr 

±směrodatná 

odchylka 

Antropometrická data      

Věk 62,0 52,5 68,5 36,0- 81,0 60,73± 11,82 

Výška 170,0 162,0 181,0 147,0- 188,0 170,4± 12,13 

Váha 70,0 63,5 81,0 51,0- 1220 74,6± 19,25 

BMI 24,9 21,29 28,24 18,99- 38,51 25,55± 5,27 

Saturace v % 92,0 90,0 95,0 84,0- 98,0 91,93± 3,97 

      

Data ze vstupního 

spirometrického 

vyšetření v procentech 

náležitých hodnot 

     

FVC 75,0 56,5 84,0 34,1- 121,0 71,65± 21,77 

FEV1 43,0 24,5 58,55 14,6- 83,0 43,78± 19,79 

PEF 34,0 26,0 45,0 14,0- 80,0 38,36± 18,25 

MEF75 21,0 8,0 29,5 5,0- 53,0 22,42± 15,73 

MEF50 18,4 7,5 21,5 5,0- 64,0 19,29± 15,03 

MEF25 

MEF75/23 

16,0 

19,0 

11,35 

8,0 

21,5 

24,0 

7,0- 35,0 

5,0-52,0 

17,24± 7,765 

19,26± 12,37 
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4 Metodika 

 

4.1 Metodika spirometrického vyšetření před zacvičením cviků 

dle Senzomotorické stimulace  

 

Vyšetření a odebrání anamnestických dat probíhalo vždy jednou osobou 

(autorkou této práce) a bylo provedeno přímo na pneumologické klinice FN Motol 

mimo pokoj pacienta, aby bylo zajištěno soukromí a ochrana pacientových osobních 

dat. Měření probíhalo od června 2011 do listopadu 2011 vždy v dopoledních hodinách 

(8:00- 11:00).  

Z anamnestického vyšetření bylo cílem získání především odpovídající 

antropometrická data, ze kterých pak software spirometru určuje náležité hodnoty 

funkcí plic pro daného pacienta. Dále byl zjišťován důvod hospitalizace ve FN Motol, 

jestli pacient kouří nebo někdy v minulosti kouřil. Součástí byl i dotaz na aktuální stav 

pacienta, aby bylo zabráněno případnému nedokončení vyšetření nebo aby výsledky 

nebyly zkreslené.   

Samotné spirometrické vyšetření bylo prováděno počítačovým přenosným 

spirometrickým přístrojem ZAN 100- Better Flow (ZAN, Messgeraete GmbH, 

Oberthulba, Německo), připojeným přes USB k počítači Assus vybaveným originálním 

kompatibilním softwarem ZAN GPI 2.00 pro provedení měření.  



Diplomová práce                  Senzomotorická stimulace- součást komplexní léčby nemocných s CHOPN 

45 

Spirometr funguje na principu snímání proudového odporu, který vzniká 

prouděním vdechovaného a vydechovaného vzduchu na umělých proměnlivých 

lamelách uvnitř spirometru. Výrobce uvádí, že výhodou tohoto spirometru je, že 

takovýto odpor není další přídavnou zátěží pro vyšetřovaného. 

 

 

Obrázek 2 Přenosný spirometr ZAN 100 Better Flow připojený k počítači Assus 

 

Před samotným spirometrickým vyšetřením bylo pacientovi popsáno, jak bude 

vyšetření probíhat. Metodika použití přístroje, instalační CD s programem 

zpracovávající údaje ze spirometru a instruktáž, jak samotné spirometrické měření 

provádět, je popsáno v návodu k použití přístroje, který je jeho součástí. Autorka této 

práce byla přítomna několika měření spirometrie probíhajících přímo na pneumologické 

klinice FN Motol, které jsou prováděny odborně zaškolenou zdravotní sestrou.  

Vyšetření křivky flow-volume bylo prováděno vsedě, pacient měl na nose 

svorku a na spirometru byl upevněn náustek. Svorka i náustek byli, pro zajištění 

hygienických norem, vždy jednorázové, balené ve vakuovém sterilním prostředí. Nové 

byli vyzvednuté ve spirometrické ordinaci pneumologické kliniky FN Motol a přímo 

určené k použití při spirometrickém vyšetření. Balení bylo otevřeno samotným 

pacientem až těsně před začátkem vyšetření.  

Po zadání antropometrických hodnot do softwaru a proběhnutém nastavením 

přístroje se na monitoru rozeběhla linka ukazující dechovou frekvenci, v tu chvíli byl 

pacient s již upevněnou svorkou na nose vyzván k vložení náustku spirometru do úst a 
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jeho pevného obejmutí rty. Vyšetřovaný byl instruován k provedení několika cyklů 

volného, relaxovaného dýchání. Obvykle byly provedeny tři až čtyři cykly. Počet cyklů 

byl orientačně stanoven již před začátkem vyšetření. Poté byl pacient upozorněn, že 

nyní přijde instrukce k maximálnímu nádechu a ihned na to byl po konci výdechu rázně 

instruován k maximálnímu nádechu a razantnímu rychlému výdechu provedenému co 

největší, maximální silou a kontinuálním pokračování ve výdechu jak nejdéle to bude 

možné. Po provedení vyšetření byla udělána krátká pauza- dle individuálních potřeb 

vyšetřovaného. Celé vyšetření bylo třikrát zopakováno. Vyšetření odpovídalo 

standardnímu protokolu spirometrického vyšetření (Miller et al., 2005).  

 

 

Obrázek 3 Ilustrační fotografie- spirometrické měření křivky flow-volume 
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Měřené byly tyto hodnoty: FVC- usilovná vitální kapacita, FEV1-

jednosekundová usilovná vitální kapacita, poměr FEV1/IVC, FEV1/IVC- Tiffenaův 

index, PEF- vrcholová výdechová rychlost průtoku vzduchu, MEF75, MEF50, MEF25- 

okamžité výdechové rychlosti průtoku vzduchu na úrovní 75%, 50% a 25% 

vydechované usilovné vitální kapacity, MEF25-75- maximální střední výdechový 

průtok ve střední polovině vydechnuté FVC a tak zvaný Aex (plocha pod výdechovou 

částí křivky) poukazující na celkovou účinnost výdechu.   

Naměřené hodnoty byly zobrazeny jak ve formě křivky (spirogramu), 

absolutních hodnot daného pacienta, tak procentuálně vztažené k referenčním hodnotám 

v programu ZAN.  Při opakovaném vyšetření byla zobrazena také změna hodnot mezi 

jednotlivými měřeními. Jako vstupní hodnoty byly brány hodnoty z toho měření, 

v kterém pacient dosáhl nejvyšších hodnot plicních funkcí. Tyto měření byly uloženy a 

dále zpracovány v programu z řady Microsoft Office home edition- program Excel 

verze 2007. Do statistického zpracování jsme zařadili hodnoty FVC, FEV1, PEF, 

MEF75, MEF50, MEF25 a MEF25-75.  

 

4.2 Postup při provedení cviků dle senzomotorické řady 

 

Pacient byl ještě před provedením cviků obeznámen s principem cvičení dle 

Metodiky senzomotorické stimulace. Bylo mu vysvětleno, k čemu by tato terapie mohla 

být individuálně v jeho případě prospěšná a jaký je postup provedení cviků. Pacient byl 

také instruován, aby hlásil případnou únavu, bolest, dušnost nebo jiné obtíže, které by 

mohly zhoršit jeho stav. Série cvičení probíhala po provedení spirometrického měření, 

mezi měřením a začátkem cvičení dle senzomotorické řady byla provedena krátká 

pauza. Cyklus provedení cviků probíhal individuálně dlouho dle stavu a schopností 

pacienta. Nejčastěji trvalo 20-30minut.  

Cvičení začínalo uvolněným sedem na židli, dolní končetiny byly nastaveny tak, 

aby v kyčelních kloubech byla flexe asi 90°, abdukce 45° a náznak zevní rotace, kolenní 

klouby by měly být o něco níž než kyčelní klouby. Stehenní kosti, bérce a chodidla se 

nacházeli v jedné rovině, postavené kolmo k zemi.  

Nejprve byla provedena pasivní modelace tří-bodové opory na jedné noze. 

Chodidlo bylo položeno na zemi, v kolenním kloubu byl nastaven tupý úhel. Pacient byl 

instruován, aby se do chodidla neopíral a pouze udržel toto postavení. Tento proces se 



Diplomová práce                  Senzomotorická stimulace- součást komplexní léčby nemocných s CHOPN 

48 

několikrát zopakoval, než byl pacient schopen danou polohu udržet. Vždy mezi 

jednotlivými modelacemi byl dán pokyn k relaxaci plosky nohy. Poté se stejný postup 

zopakoval na druhé končetině. Nakonec bylo toto provedeno na obou končetinách 

najednou a opět několikrát zopakováno. Poté byl pacient instruován k samostatnému 

aktivnímu zformování plosky, jaké bylo v první fázi prováděno pasivně. Opět se 

začínalo na jedné končetině s korekcí případných chyb (například častá přílišná aktivita 

v oblasti prstů), vždy po aktivaci byl pacient instruován k relaxaci. Po zvládnutí 

aktivního držení postavení nohy na jedné končetině bylo to samé provedeno bilaterálně.  

Dalším bodem bylo udržení aktivity plosek nohou v postavení polohy tří-bodové 

opory a postupné opření těla o dolní končetiny. To bylo provedeno nejprve 

zmenšováním úhlu v kolenním kloubu, až bylo dosaženo pravého úhlu. V této pozici 

byl pacient vyzván k lehkému zatlačení dolními končetinami směrem do plosek 

s udržením jak postavení na akrech, tak v kolenních kloubech a stehnech. Při zvládnutí 

aktivního udržení tohoto postavení, byl pacient vyzván, aby v něm setrval několik 

sekund, a následoval pokyn k relaxaci. Celý postup byl několikrát zopakován. 

Následujícím bodem byla korekce postavení pánve, která měla být v neutrální 

poloze. Pacient byl k tomu držení těla instruován tak, aby se posadil přímo na sedací 

hrboly. Případně bylo držení pánve ještě zkorigováno manuálně, tlakem v požadovaném 

směru do pánevních krist. Tento bod byl také několikrát zopakován, aby se pacient 

naučil požadované držení. Mezi jednotlivými nastaveními polohy byl vyzván k uvolnění 

a relaxaci. A poté bylo také zkombinováno nastavení akra nohy, postavení pánve a 

opření končetinami směrem do plosek nohou. Opět vše provedeno s případnou korekcí, 

v trvání několika sekund a následnou relaxací. 

Jako poslední bod statické části, prováděný vsedě na židli, bylo cvičení se 

zaměřením na úpravu postavení horní části trupu, krku a hlavy a horních končetin. Trup 

byl veden do náklonu nad dolní končetiny s případnou lehkou manuální korekcí 

inspiračního postavení hrudníku, pacient byl instruován k napřímení páteře (pro 

pacienta představa „jakoby se páteř vytahovala nahoru a dopředu“), k anteflexi 

k atlantookcipitálnímu skloubení, relaxaci pletenců ramenních, zevní rotaci paží a 

supinaci předloktí s volným položením dorzálních částí rukou na stehna. Pacient byl 

vyzván několikrát pozici nastavit sám, soustředit se na vnímání polohy a prostřídat ji 

s následnou relaxací celého trupu. V této pozici byl pacient instruován i 

k prohloubenému volnému dýcháni s představou dýchání do dolních částí plic. Následně 

bylo toto postavení těla zkombinováno s předešlými body. Případně byla zvýšena míra 
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opory do plosek nohou, s instrukcí: „jakoby měl pacient pocit, že vstává ze židle a 

nadlehčuje tím hýždě“. Celý cyklus se opakoval a mezi jednotlivými cviky byla 

provedena individuálně dlouhá pauza dle potřeby pacienta.  

 

 

Obrázek 4 Ilustrační fotografie- cvičení dle senzomotorické řady 

 

Následovala obdobná korekce ve stoji. V této pozici byly provedeny body 

analogické se cvičením vsedě na židli jen s menším množstvím opakování z důvodu 

větší náročnosti pozice.  Horní končetiny byly volně podél těla. Dalším cvikem v této 

pozici bylo přenášení váhy z jedné končetiny na druhou, se stálým udržením polohy 

celého těla.  

Následoval cvik, kdy pacient v aktivně držené poloze těla prováděl podřep, ale 

jen v takovém rozsahu aby kolenní kloub udržel nad akrem dolní končetiny a zachoval i 

postavení pánve.  

Poslední cvik v korigovaném stoji byla prováděna plynulá volná flexe horních 

končetin (zevně rotovaných v ramenních kloubech, předloktí v supinaci) v rozsahu cca 

50°- 60°. 
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Cviky byly provedeny s individuálním množstvím opakování, jakmile se 

objevily subjektivní či objektivní známky únavy, cvik byl ukončen a následoval 

odpočinek. Důraz byl kladen na vnímání dané polohy těla při provádění cviků.  

 

4.3 Metodika spirometrického vyšetření po zacvičení cviků dle 

Senzomotorické stimulace 

 

Po zacvičení posledního prvku ze série cviků následovala přibližně jedna 

minuta, kdy pacient volně, relaxovaně seděl na židli. Po té bylo měření provedeno 

analogickým postupem jako u vstupního vyšetření spirometrických dat. Ze tří měření 

bylo opět vybráno to s nejvyššími hodnotami. Vyšetření odpovídalo standardnímu 

protokolu spirometrického vyšetření dle Millera et al. (2005). 
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5 Výsledky 

 

5.1 Použitá analýza dat  

 

Pro statistické zpracování byla používána naměřená spirometrická data pacientů 

z naší výzkumné skupiny vyjádřená v procentech náležitých hodnot. Samotné náležité 

hodnoty odpovídající námi zadanými antropometrickými daty, byly vypočítány 

softwarem přístroje Zan 100- Better Flow (ZAN GPI 2.00). Odpovídají hodnotám pro 

evropskou populaci dospělých jedinců. Použití těchto dat zařazuje skupinu do jednotné 

škály a umožňuje jejich statistické porovnání. 

Byly porovnávány hodnoty před zacvičením prvků z Metodiky senzomotorické 

stimulace a ihned po jejich provedení. K tomuto účelu bylo vybráno statistické 

hodnocení pomocí tak zvaného T-testu. T-test se používá v případech, kdy je 

požadováno zjistit, jestli výsledky z jednoho měření se statisticky významně liší od 

měření druhého, což byl i náš případ.  

Varianta jednostranného T-testu byla zvolena z důvodu, že je očekáváno, že 

v druhém měření nastane změna průměrných hodnot plicních funkcí. Toto je z důvodu 

optimálnějšího nastavení držení těla a s tím související zlepšení podmínek k zapojení 

respiračních svalů na základě cviků dle Metodiky senzomotorické stimulace. 

Metodu T-testu je možno použít na vyhodnocování jednostranných hypotéz 

stanovených u dat s normálním rozložením v Gausově rovině. Z tohoto důvodu byly na 

začátku statistického zpracování dat vypočítány horní a dolní meze pro naměřená data 

(hodnoty v procentech náležité hodnoty) a hodnoty mimo tyto meze byly ze zpracování 

dat vyloučeny. Dalším bodem postupu bylo určení šikmosti (skew) a špičatosti (kurt) a 

jejich mezí pro námi naměřená data. Splněním podmínky, kdy šikmost musí odpovídat 

vzorci: -2√6/n ≤ skew (šikmost) ≤ 2√6/n (n je vyjádření počtu osob ve výzkumné 

skupině) a podmínky, kdy špičatost musí odpovídat vzorci: -4√6/n ≤ kurt (špičatost) ≤ -

4√6/n (n je vyjádření počtu osob ve výzkumné skupině), bylo dokázáno, že hodnoty 

mají normální rozložení v Gausově rovině. Toto nás oprávnilo k použití vyhodnocení 

změny pomocí právě metody T-testu. Byl použit párový T-test z důvodu dvojic 

porovnávaných hodnot u jednoho pacienta. Bylo určeno, že jako statisticky významnou 

hladinu budeme brát běžně používanou hodnotu 5% (p ≤ 0,05).  
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Ke statistickému zpracování hodnot byl použit program z řady Microsof office-

home edition- program Excel verze 2007. 

Po určení horní a dolní meze pro námi naměřené skupiny dat byly ze souboru 

vyloučeny data s odlehlými hodnotami. Vznikla tak datová charakteristika skupiny 

vhodná k dalšímu postupu při statistickém zpracování výsledků. 

 

Měřený 

parametr 

N (počet 

hodnocených 

položek) 

Průměr SD Šíře 

hodnot 

údajů 

Medián Skew Kurt Mez 

šikmosti 

Mez 

špičatosti 

FVC 15 71,65 21,77 34,1- 121,0 75,0 0,21 0,51 1,26 2,53 

FEV1 15 43,78 19,79 14,6- 83,0 43,0 0,20 -0,79 1,26 2,53 

PEF 12 31,03 10,13 14,0- 50,0 31,5 0,06 -0,63 1,41 2,83 

MEF75 13 18,1 12,03 3,9- 44,0 18,0 0,61 -0,42 1,36 2,72 

MEF50 14 16,09 9,44 5,9- 39,0 16,7 0,86 0,69 1,31 2,62 

MEF25 15 17,24 7,765 7,0- 35,0 16,0 0,71 0,08 1,26 2,53 

MEF75/25 15 19,26 12,37 5,0- 52,0 19,0 1,18 1,75 1,26 2,53 

Tabulka 4 Datová charakteristika skupiny po vyloučení odlehlých hodnot 

 

5.2 Získané hodnoty 

 

Zpracováním získaných hodnot jsme posuzovali aktuální změnu jednotlivých, 

předem získaných, průměrných hodnot sledovaných parametrů funkcí plic, měřených 

při spirometrickém vyšetření křivky flow-volume.  

Změna byla vypočítávána mezi průměrnými hodnotami všech probandů 

z prvního měření (vstupní měření, před zacvičením cviků dle Metodiky senzomotorické 

stimulace) a z hodnot z druhého měření (po zacvičení cviků dle Metodiky 

senzomotorické stimulace). Hladina významnosti těchto změn je určena pomocí 

párového T-testu kde je p ≤ 0,05. Dále je posouzena změna vzhledem k zvýšení/snížení 

výsledků v druhém měření oproti měření prvnímu.  
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5.2.1  FVC- usilovná vitální kapacita 

 

Průměrná hodnota usilovné vitální kapacity určená v procentech náležitých 

hodnot se z prvního měření na druhé zvýšila o 2,58 procentního bodu. Tato změna se 

stala na hladině významnosti p= 0,0350.  

 

 

FVC, n=15 Průměr SD Šíře hodnot 

údajů 

medián T-test 

1. měření 71, 65 21,77 34,1- 121,0 75,0  

 

0,0350 
2. měření 74, 23 22,41 39,0- 127,0 69,0  

Tabulka 5 FVC- změny průměrných hodnot 

 

 

 
 

Obrázek 5 Graf- zobrazení změn průměrných hodnot FVC 
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5.2.2 FEV1- jednosekundová usilovná vitální kapacita 

 

Průměrná hodnota FEV1 se v druhém měření oproti prvnímu zvýšila o 1,95 

procentního bodu na hladině významnosti p=0,0669.  

 

 

FEV1, n=15 Průměr SD Šíře hodnot 

údajů 

Medián T-test 

1. měření 43,78 19,79 14,6- 83,0 43,0  

 

 
2. měření 45,73 19,89 16,3- 87,0 48,0 0,0669 

Tabulka 6 FEV1- změny průměrných hodnot 

 

 

 
 

Obrázek 6 Graf- zobrazení změn průměrných hodnot FEV1 
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5.2.3 PEF- vrcholová výdechová rychlost průtoku vzduchu 

 

V parametru PEF bylo zjištěno zvýšení průměrných hodnot v druhém měření o 

2,95 procentního bodu. Hodnota hladiny významnosti pro tuto změnu je p= 0,0535. 

 

 

PEF, n=12 Průměr SD Šíře hodnot 

údajů 

Medián T-test 

1. měření 31,03 10,13 14,0- 50,0 31,5  

 

2. měření 33,96 12,31 11,0- 57,0 33,55 0,0535 

Tabulka 7 PEF- změny průměrných hodnot 

 

 

 
 

Obrázek 7 Graf- zobrazení změn průměrných hodnot PEF 
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5.2.4 MEF75- výdechová rychlost průtoku vzduchu na úrovni 75% 

FVC 

 

Rozdíl průměrných hodnot 1. a 2. měření je 1,65 procentního bodu. Hladina 

významnosti pro tuto změnu je p= 0,1351. 

 

 

MEF75, n=13 Průměr SD Šíře hodnot 

údajů 

Medián T-test 

1. měření 18,1 12,03 3,9- 44,0 18,0  

 

0,1351 
2. měření 19,75 12,57 4,5- 47,0 20,0  

Tabulka 8 MEF75- změny průměrných hodnot 

 

 

 
 

Obrázek 8 Graf- zobrazení změn průměrných hodnot MEF75 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1.měření 2.měření 

P
rů

m
ě

rn
á 

h
o

d
n

o
ta

 M
EF

75
 v

 %
 n

ál
ež

it
ýc

h
 

h
o

d
n

o
t 

Spirometrická měření 

MEF75 průměrná hodnota v % 
náležitých hodnot 



Diplomová práce                  Senzomotorická stimulace- součást komplexní léčby nemocných s CHOPN 

57 

5.2.5 MEF50- výdechová rychlost průtoku vzduchu na úrovni 50% 

FVC 

 

U hodnoty MEF50 došlo k navýšení průměrných hodnot u druhého měření o 

0,22 procentního bodu. Hladina významnosti u tohoto parametru byla pomocí T-testu 

vypočítána na p=0,3703. 

 

 

MEF50, n=14 Průměr SD Šíře hodnot 

údajů 

Medián T-test 

1. měření 16,09 9,47 5,9- 39,0 16,7  

 

0,3703 
2. měření 16,31 9,17 5,0- 34,0 16,55  

Tabulka 9 MEF50- změny průměrných hodnot 

 

 

 
 

Obrázek 9 Graf- zobrazení změn průměrných hodnot MEF50 
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5.2.6 MEF25- výdechová rychlost průtoku vzduchu na úrovni 25% 

FVC 

U tohoto parametru došlo v druhém měření ke snížení průměrných hodnot. 

Velikost rozdílu průměrných hodnot je 0,21 procentního bodu. Hladina významnosti pro 

tuto změnu je 0,3947. 

 

 

MEF25, n=15 Průměr SD Šíře hodnot 

údajů 

Medián T-test 

1. měření 17,24 7,77 7,0- 35,0 16,0  

 

0,3947 

2. měření 17,03 7,02 8,0- 30,0 17,0  

Tabulka 10 MEF25- změny průměrných hodnot 

 

 

 
 

Obrázek 10 Graf- zobrazení průměrných změn MEF25 
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5.2.7 MEF75/25- maximální střední výdechová rychlost průtoku v 

polovině vydechnuté FVC 

V tomto parametru došlo ke snížení průměrných hodnot v druhém měření. 

Změna je 0,16 procentního bodu, a je na hladině významnosti p= 0,3656. 

 

 

MEF75/25, n=15 Průměr SD Šíře hodnot 

údajů 

Medián T-test 

1. měření 19,26 12,37 5,0- 52,0 19,0  

 

0,3656 
2. měření 19,1 12,18 6,0- 52,0 19,0  

Tabulka 11 MEF75/25 změny průměrných hodnot 

 

 

 
 

Obrázek 11 Graf- zobrazení průměrných hodnot MEF75/25 
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5.3 Souhrn výsledků 

 

Naším výzkumem jsme potvrdili alternativní hypotézu číslo 1.  

HA1: Specifické držení těla a s tím spojená aktivace svalových souher vyvolaná 

cvičením dle Metodiky senzomotorické stimulace navodí změnu hodnot funkcí plic u 

nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). 

U všech parametrů došlo ke změnám průměrných hodnot druhého oproti 

prvnímu měření. Ne však u všech parametrů byly změny statisticky významné. 

Statisticky významná změna je vidět na hodnotě FVC, kde ve druhém měření 

byl pozorován nárůst o 2,58 procentního bodu na hladině významnosti p=0,035. Další 

pro nás podstatná změna, která se blíží statisticky významné hranici 5%, byla naměřena 

v parametru PEF. Nacházíme zde zvýšení hodnot v druhém měření o 2,95 procentního 

bodu. Třetí důležitou změnu spatřujeme v parametru FEV1. V druhém měření se její 

hodnota zvýšila o 1,95 procentního bodu. Její hladina významnosti je p=0,0669. 

Potvrzena byla i alternativní hypotéza číslo 2. 

HA2: Změny hodnot funkcí plic vyvolané změnou aktivního držení těla na 

základě cvičení dle Metodiky senzomotorické stimulace budou převážně v těch 

parametrech, které korelují se svalovou aktivitou. 

Změna blížící se hranici významnosti 5% se objevila u parametru PEF. Zejména 

hodnota PEF koreluje právě s aktivitou respiračních (výdechových) svalů. S tím souvisí 

i signifikantní změna v parametru FVC. 
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5.4 Diskuze 

 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, je chronická obstrukční plicní nemoc 

preventabilní a léčitelná, ale není plně reverzibilní nemoc. Obzvláště obstrukci 

vznikající na podkladě chronického zánětu a z toho plynoucí omezení proudění vzduchu 

není možno již v jednou rozvinutém stádiu nemoci plně odstranit. Z tohoto důvodu je 

zde nejvhodnější již primární prevence nemoci, aby bylo zabráněno vůbec samotnému 

vzniku onemocnění. Proto se převážně na způsoby prevence v poslední době zaměřuje i 

mezinárodní organizace GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 

Disease). 

Při chronické obstrukční plicní nemoci dochází k typické změně spirometrické 

křivky průtok-objem, kde dochází ke snížení jednosekundové maximální výdechové 

kapacity a dále ke snížení parametrů značících výdechové rychlosti průtoku na určitých 

úrovních dýchacích cest z důvodu právě míry obstrukce.   

Jakmile se nemoc rozvine nebo se člověk dostane do tak zvaného nultého stádia 

(rizikového stavu, kde je velká pravděpodobnost dalšího rozvoje nemoci) je namístě 

využít veškeré možnosti prevence a léčby ke zpomalení progrese a udržení co nejvyšší 

kvality života pacienta, co nejlepšího fyzického a psychického stavu pacienta. Souvisí s 

tím ovlivnění mortality, morbidity pacientů, snížení četnosti a závažnosti exacerbací 

nemoci a snížení počtu dnů strávených v nemocnici. V rámci prevence je již důležitá jak 

případná správná farmakologická léčba, tak i fyzioterapie a celkové rehabilitační 

programy s multidisciplinárním přístupem, kterými je možné ovlivnit negativní 

symptomy spojené s onemocněním.  

Nemoc samotná postihuje respirační systém a má i celou řadu systémových 

projevů. Je narušeno dýchání jako jedna z vitálních funkcí. Organismus se v takovémto 

stavu chová tak, aby vitální funkce byly zachovány, a podřizuje tomu jeho ostatní 

jednání. Z toho plynou další změny například v držení těla, svalových souhrách a 

pohybovém projevu, které nejsou vždy pro organismus vhodné, ekonomické a dochází k 

následnému sekundárnímu negativnímu ovlivnění stavu nemoci a i jejímu zhoršení. 

V tomto bodě je uvažováno především o změně koordinace mezi nádechovými a 

výdechovými svaly ve změněném postavení hrudního koše, zejména o postavení 

bránice a její práci v dechovém cyklu. Například Unal et al (2000) monitoroval, jestli 

má CHOPN vliv na pohyblivost bránice a našel signifikantní korelaci ve snížení FEV1 a 

pohybu bránice zobrazeným pomocí magnetické rezonance. I systémové projevy 
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nemoci, jako periferní svalová atrofie, mají vlivy na celkový stav nemocného. Periferní 

svalová atrofie, zejména ve vyšších stádiích nemoci, omezuje fyzickou zdatnost člověka 

s CHOPN, to následně vyvolává symptomy, jako je například dušnost, a limitují ho i 

v běžných denních činnostech.  

V sekundárním ovlivnění stavu nemoci hrají velkou roli právě fyzioterapeutické 

programy, které skrz působení na pohybový systém člověka mohou korigovat držení 

těla nemocného, optimalizovat respiračně- posturální souhry svalů, zlepšit jejich 

koordinaci a tím ovlivnit i dechové funkce. Je totiž předpokládáno, že odchylky 

v koordinaci zapojení svalů s respiračně- posturální funkcí můžou mít vliv na hodnoty 

plicních funkcí a tedy i celkový stav pacienta. Následně na to speciálně zformovanými 

tréninkovými programy zaměřenými na zlepšení fyzické zdatnosti je možno zpomalit 

progresi periferní svalové atrofie a vzniká tak další možnost ke snížení množství a 

závažnosti symptomů nemoci. 

Bylo vypracováno několik studií zabývající se vlivem komplexního programu 

plicní rehabilitace na stav pacientů s CHOPN, které měly ve svých programech kromě 

tréninku fyzické zdatnosti také prvky zaměřené na korekci posturálního systému. Jedná 

se například o studie, které provedli Aliverti et al. (2007), Szcezegielniak et al. (2011) a 

Wijkstra et al. (1996). Všechny tyto jmenované studie měly pozitivní vliv na stav 

pacientů s CHOPN. Negativem těchto studií je, že neukazují, jaká část z programu má 

na stav pacienta konkrétní vliv. A samotné prováděné prvky zaměřené na korekci držení 

těla nebyly v uvedených studiích, na rozdíl od tréninku fyzické zdatnosti, detailně 

popsány. 

Vliv polohy těla na dechové pohyby byl zkoumaný ve velkém množství studií a 

v dostupné literatuře se tento fakt již běžně objevuje. Smolíková (2010) upozorňuje 

například na důležitost nastavení pohybové osy dýchání (pánve, páteře, hrudníku a 

hlavy) k ovlivnění typu dýchání. Za nejoptimálnější polohu je vzhledem k mechanice 

hrudníku, považována vzpřímená poloha trupu. Dean přidává ke vzpřímené poloze ještě 

naklonění vpřed, které podle ní optimalizuje podmínky pro reflexní aktivaci bránice. 

Současně uvádí, že poloha těla má vliv na poměr ventilace/perfuze a arteriální hladinu 

kyslíku (Dean, 1985). Čumpelík zase poukázal na optimalizaci pohybu bránice a 

hrudního koše při opoře o plosky nohou s korekcí postavení trupu do napřímení vleže na 

zádech (Čumpelík et al., 2006). Vlivem schopnosti kontrakce bránice na objemy 

ventilačních parametrů se zabýval Kolář (Kolář et al., 2009). Z této studie vyplívá, že 

omezená schopnost kontrakce bránice snižuje i hodnoty ventilačních parametrů a ty 
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tedy nejsou pouze závislé na stavu plicního parenchymu. Jak uvádí Hodges, tak řízení 

aktivity bránice se objevuje současně s řízením fázických pohybů končetin a je ještě 

modulována aferencí z bříšních, interkostálních svalů a i aferencí z kloubních receptorů 

a receptorů z oblasti pánve (Hodges, Gandevia, 2000; Hodges et al., 1997). Dle 

Smolíkové (2010) by v programech plicní rehabilitace, zejména zaměřené na nemocné 

s chronickým onemocněním respiračního systému, neměly chybět právě prvky, které 

korigují nastavení držení těla. Tím se umožní předcházení abnormalitám v držení těla a 

z toho plynoucí změněné motorice dýchání. Jak také dále uvádí, tato korigovaná poloha 

těla má vliv na fyziologické zapojení svalů při dechových pohybech.  

Dle našeho názoru, pokud se zdaří pozitivně ovlivnit držení těla cviky 

z Metodiky senzomotorické stimulace, dojde následně ke změně postavení hrudníku a 

tím pádem i k lepší souhře nádechových a výdechových svalů. Došlo by tak ke snížení 

reziduálního objemu plic, snížení hyperinflace a i k zlepšené možnosti aktivace břišního 

lisu při usilovném výdechu. Sílu výdechu lze v tomto případě posoudit podle hodnoty 

PEF a pokud dojde i k ovlivnění hyperinflace, měla by se současně zvýšit i hodnota 

FVC. 

Vlivem korigovaného nastavení trupu spolu se zvýšením proprioceptivní 

aference cvičením dle Metodiky senzomotorické stimulace jsme se zabývali my, s cílem 

objektivizovat vliv této metody na změnách v hodnotách plicních funkcí.  

Pro výzkum a ověření našich hypotéz byla zvolena skupina nemocných CHOPN 

mimo jiné také z toho důvodu, že CHOPN se celosvětově řadí mezi hlavní příčiny 

morbidity a mortality, nyní je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí v USA a přepokládá se, 

že četnost této nemoci se bude nadále zvyšovat (Løkke et al., 2006). Proto pokládáme 

za správné věnovat této nemoci pozornost ve výzkumu a případně přispět k poznatkům 

umožňujícím pacientům vyšší kvalitu života a snížení progrese jejich nemoci. Dále pak 

byla tato skupina vybrána, protože u nemocných s CHOPN následkem nemoci dochází 

k typickým změnám v držení těla a jeho motorice.  

S obdobnou studií, která se zabývá aktuální změnou hodnot plicních funkcí (v 

křivce flow-volume) u pacientů s CHOPN na základě korekce držení těla provedením 

cviků podle Metodiky senzomotorické stimulace, se dle nám dostupných zdrojů nikdo 

nezabýval. Z tohoto důvodu nemáme možnost srovnávat výsledky, jakých bylo 

dosaženo na jiných pracovištích.  

V měření bylo dosaženo statisticky významného zvýšení průměrných hodnot u 

parametru usilovné vitální kapacity (FVC). Nárůst byl o 2,58 procentního bodu a 
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hladina významnosti byla p=0,0350. Změna tedy byla prokázána na 5% hladině 

významnosti (p≤ 0,05). Tuto změnu je možná vysvětlit na základě korekce inspiračního 

postavení hrudníku, hyperinflace a koordinovanějšího zapojení nádechových a 

výdechových svalů.  

Další významná změna byla zvýšení průměrných hodnot vrcholových 

výdechových rychlostí průtoku vzduchu (PEF) v druhém měření o 2,93 procentního 

bodu. Hladiny významnosti se v tomto parametru pohybovala na čísle p=0,0535. Toto 

číslo převyšuje o 0,0035 předem stanovenou hladinu 5% hladinu významnosti. Proto 

nemůžeme hovořit, že tato hodnota změny byla statisticky významná. Je zde ale vidět, 

že se stanovené hladině významnosti velice blíží, a proto ji považujeme za důležitý 

údaj. Pro tento parametr byl následně dopočítán statistický odhad počtu lidí, při kterém 

by byla s jistotou prokázána pětiprocentní hladina významnosti za současného dodržení 

stejných podmínek (zejména průměru a rozptylu hodnot) a vyšlo číslo 115 probandů. 

Tato informace podporuje fakt, že studii by bylo vhodné v budoucnu rozšířit o více 

probandů.  

Změna v parametru PEF se dá vysvětlit korekcí inspiračního postavení hrudníku 

a koordinovanějšího zapojení výdechových svalů. Tento parametr může být ale i 

ovlivněný snahou a motivací pacienta. Měření ale bylo prováděno jednou osobou, vždy 

dle stejného metodického postup, stejné slovní instruktáže a z měření byly vyloučeny 

odlehlé hodnoty. I proto by se dalo uvažovat, že v tomto případě nehrála motivace ani 

snaha pacienta dosáhnout co nejlepšího výsledku velkou roli na naměřené hodnoty.  

Ostatním naměřeným hodnotám již vyšla hladina významnosti vyšší než 0,05 a 

proto nemohly být brány jako statisticky významné. Změny v procentních bodech 

druhého měření oproti prvnímu měření můžeme považovat za určitou tendenci.  

U hodnot FEV1 došlo ke zvýšení u druhého měření o 1,95 procentního bodu 

(p=0,0669). Zvýšení této hodnoty má stejně jako FVC a PEF souvislost s ekonomizací 

práce respiračních svalů a ovlivnění inspiračního postavení hrudníku na základě korekce 

postavení těla. Hodnotu ale nemůžeme brát jako signifikantní znak, od signifikantní 

hranice 5% je vzdálena o 0,0169.  

U hodnot ukazujících na výdechové rychlosti průtoků na 75% a 50% vydechnuté 

FVC došlo k navýšení hodnot u druhého měření o 1,65 respektive 0,22 procentního 

bodu. V obou případech ale změna nebyla dle provedeného T-testu signifikantní 

(p=0,1351 a p=0,3703).  
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V parametrech MEF25 a MEF75/25 došlo v druhém měření k snížení. U MEF25 

by toto snížení mohlo znamenat zvýšení obstrukce na úrovni periferních bronchiolů 

z možného air-trappingu vyvolaného zvýšenou hodnotou vrcholové výdechové rychlosti 

vzduchu. Snížení bylo ale pouze o 0,21 procentního bodu a nebylo statisticky 

signifikantní (p=0,3947). Z pohledu statistiky může ale změna znamenat pouze tendenci 

ke změně nebo téměř setrvalý stav a snížení v průměrných hodnotách může být pouze 

náhodou, která vznikla při výběru čísel a není nijak statisticky vypovídající. Snížení 

v druhém měření v parametru MEF75/25 by mohlo odpovídat změně u hodnoty 

MEF25. Rozdíl prvního a druhého měření je 0,16 procentního bodu a změna je opět 

statisticky nesignifikantní (p=0,37). 

Ačkoliv naměřené změny hodnot funkcí plic nejsou procentuálně vysoké, což se 

ale dalo očekávat, dá se vysledovat, že cvičení dle Metodiky senzomotorické stimulace 

má vliv na aktuální hodnoty plicních funkcí měřené pomocí spirometru křivkou flow-

volume. U některých hodnot nebylo dosaženo signifikantní hladiny významnosti 

uvedených změn a není také možno říci, že dojde u všech hodnot po provedení 

senzomotorické stimulace ke zvýšení.  

Tendence k signifikantnímu zvýšení je vidět převážně na hodnotách, které 

vypovídají o aktivitě respiračních svalů.  

U parametrů hodnotící obstrukci dýchacích cest došlo ke změnám průměrných 

hodnot, ale změna se neprokázala signifikantní. Což by se ale dalo brát do jisté míry i 

jako pozitivní výsledek, protože stav zůstal v podstatě setrvalý a nenastalo zhoršení 

stavu.   

Jako pozitivum této práce bych určila, že na rozdíl od mnoha jiných studií, 

zkoumala přesný vliv jedné specifické metody na hodnoty plicních funkcí.  

Ačkoliv to původně nebylo cílem práce, bylo u naprosté většiny pacientů 

sledováno, že po provedení cviků dle Metodiky senzomotorické stimulace se 

subjektivně cítili lépe (dle slov probandů: „snadněji se dýchá, uvolnění, pocit 

srovnaného držení těla“ a jiné…) nebo obdobně jako před terapií. Ve skupině probandů 

nebyl sledován případ, ve kterém by se po cvičení subjektivně enormně zvýšila únava, 

dušnost a celkově tělesný stav. Dále pozitivně hodnotili srozumitelnost a posloupnost 

náročnosti cviků z dané metodiky.  

Slabinou této práce a celého výzkumu může být, že popsaný soubor obsahuje jen 

15 probandů. Celý výzkum by jistě podal mnohem komplexnější výsledky, kdyby do 

studie bylo zapojeno více nemocných rozdělených podrobněji podle jejich stádia 
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nemoci dle FEV1. Také by v dalším výzkumu měl být objektivně zhodnocen aktuální 

stav pacienta například formou dotazníku.  

V případném rozšíření by studie v budoucnu jistě měla zahrnovat větší množství 

pacientů detailněji rozdělených podle stadia nemoci a případně by bylo i vhodné 

porovnání s odpovídající kontrolní skupinou nemocných CHOPN, u které by byla 

zvolena jiná metodika postupu cvičení. Následně by bylo vhodné sledovat vliv tohoto 

cvičení dle Metodiky senzomotorické řady po delší časovou periodu, například dobu 

několika týdnů. A jaký tato delší časová perioda měla vliv nejen na hodnoty plicních 

funkcí (příklad na progresi zhoršování stavu), ale i například na počet exacerbací a 

celkových dnů strávených v nemocnici. 

 Metodika senzomotorické stimulace by se dala využít i jako forma 

individuálního cvičení v domácím prostředí prováděného bez kontroly fyzioterapeuta, 

pouze s pravidelnými kontrolami spirometrických měření a korekcí správnosti 

prováděných cviků. Pozitiva pro pacienta, kromě ovlivnění inspiračního postavení 

hrudníku a celkového nastavení trupu do výhodnějšího postavení pro práci respiračních 

svalů, vidím i v tom, že autoři Metodiky senzomotorické stimulace uvádějí jako jednu 

z indikací zvýšení stability ve stoji a prevenci pádů. Zhoršená stabilita ve stoji se u 

pacientů může vyskytovat z důvodu periferních svalových atrofií způsobených 

kombinací systémového působení zánětu v těle a snižováním tělesných aktivit 

souvisejícím s progresí nemoci. Mohla by dle našeho názoru dobře sloužit například 

v kombinaci s odpovídajícím tréninkem fyzické aktivity jako prvek korekční 

fyzioterapie posturálního systému v komplexním rehabilitačním programu. 

Přestože jsou v literatuře vyzdvihovány fyzioterapeutické přístupy, zabývající se 

celkovým řešením problémů pacientů a uplatňující holistické přístupy v pohledu na 

nemoc, stále se setkáváme s opomíjením tohoto faktu v praxi. Právě u pacientů 

s respiračními obtížemi je na některých pracovištích rehabilitace omezena na jeden 

lokální přístup (například míčkování hrudníku). Otázkou je, proč je na holistický přístup 

stále zapomínáno, když právě u těchto pacientů je komplexní přístup velice důležitý. 

Chronické onemocnění respiračního systému se netýká pouze plic a oblasti hrudníku, 

ale postihuje celý organismus. Tímto způsobem je potřeba i s problémem zpětně 

pracovat. Uvedená koncepce fyzioterapeutických programů je úzce spjata také 

s uvědoměním vlastního těla a tím jakou má pacient sám o svém těle představu. I 

z tohoto důvodu vidíme pozitivum použití Senzomotorické stimulace, při které se 

pacient intenzivně soustředí na své tělo a vnímá změny v jednotlivých pozicích. Jestliže 
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tento přístup má navíc benefity i z hlediska vlivu na hodnoty funkcí plic, můžeme ho 

považovat za jednu z vhodných komponent fyzioterapeutického programu, na který by 

nemělo být zapomínáno.     
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ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo posoudit jakou mírou je cvičení dle Metodiky 

senzomotorické stimulace schopno ovlivnit aktuální hodnoty funkcí plic u nemocných 

s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Cílem také bylo zjistit, jestli je 

předpokládanou změnu v hodnotách plicních funkcí možno objektivizovat pomocí 

spirometrického vyšetření. Z našeho výzkumu vyplívá, že ke změnám dojde a jsou 

měřitelné. Zjištěny byly pomocí metody měření křivky průtok-objem. Výsledky svědčí 

o zkvalitnění výdechu a ekonomizaci práce respiračních svalů. Tento fakt lze brát pro 

náš popsaný soubor pacientů jako pozitivní.  

Na základě našeho měření měla práce také posoudit, zda je vhodné 

zakomponovat prvky z cvičení Senzomotorické stimulace do fyzioterapeutických 

programů plicní rehabilitace u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Z 

výsledků měření můžeme konstatovat, že tato metoda je vhodnou součástí uvedených 

programů.  

Výhoda Senzomotorické stimulace, ze které může pacient s CHOPN profitovat, 

je její komplexnost ve vlivu na celý organismus. Právě tato komplexnost by měla být 

nedílnou součástí léčby nemocných s CHOPN a k zdůraznění takového přístupu 

k terapii pacientů s tímto onemocněním naše práce přispívá.    
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: anamnestické údaje o sledované skupině 

Osoba Věk  Výška (cm) Váha (kg) Stupeň 

CHOPN 

saturace 

F.M., ž. 77 159 67 II. 98 

F.M.2, ž. 81 168 85 III. 85 

K.F., m. 69 188 88 II. 90 

L.S., ž. 67 162 74 III. 90 

N.S., ž. 47 153 48 IV. 91 

P.R., m. 62 170 62 IV. 90 

R.J., m. 56 180 108 III. 94 

R.M., m. 63 182 70 IV. 94 

R.M.2, m. 36 185 65 III. 92 

S.B., m. 72 171 75 II. 93 

S.P., m. 48 178 122 II. 96 

S.V., m. 68 165 77 II. 97 

T.N., ž. 54 147 51 IV. 84 

T.P., m. 51 186 69 IV. 89 

V.A., ž. 60 162 58 I. 96 

 

Příloha č. 2: vstupní hodnoty v % náležitých hodnot 

 

  

FVC 
před (% 
NH) 

FEV1 
před (% 
NH) 

PEF 
před (% 
NH) 

MEF75 
před (% 
NH) 

MEF50 před 
(% NH) 

MEF25 před 
(% NH) 

MMEF75/25 
před (% NH) 

F.M. II.,žena 89,6 61,1 40 27,4 18,4 27,9 20,9 

R.M. IV., muž 34,1 14,6 19,4 3,9 5,9 10,7 7 

K.F. II., muž 75 56 74 32 23 19 26 

L.S. III., žena 77 48 34 26 15 15 16 

S.P. II., muž 70 66 49 53 64 35 52 

V.A. I., žena 121 83 80 44 27 25 29 

S.V. II., muž 76 67 50 48 39 24 35 

N.S. IV., žena 54 21 20 6 6 7 5 

R.M.2 III., 
muž 93 42 23 18 20 14 19 

S.B. II., muž 81 48 41 21 20 19 22 

T.P. IV., muž 70 21 33 5 5 8 6 

P.R. IV., muž 37 18 14 6 8 12 9 

T.N. IV., žena 51 28 30 10 7 8 7 

R.J. III., muž 59 43 39 26 20 16 21 

Fi.M. III., 
žena 87 40 29 10 11 18 14 
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Příloha č. 3: hodnoty v % náležitých hodnot po cvičení dle Metodiky 

Senzomotorické stimulace 

 

 

 

  
FVC po 
(% NH) 

FEV1 po 
(% NH) 

PEF po 
(% NH) 

MEF75 
po (% 
NH) 

MEF50 po 
(% NH) 

MEF25 po 
(% NH) 

MMEF75/25 
po (% NH) 

F.M. II.,žena 100,9 54,6 33,1 21,2 16,1 23,8 16,9 

R.M. IV., muž 45,6 16,3 17,4 4,5 5,2 10,7 6,6 

K.F. II., muž 78 57 75 31 27 17 27 

L.S. III., žena 69 48 47 26 17 20 19 

S.P. II., muž 69 65 71 79 53 30 52 

V.A. I., žena 127 87 76 47 28 24 29 

S.V. II., muž 79 68 57 64 34 27 33 

N.S. IV., žena 56 22 23 6 5 9 6 

R.M.2 III., muž 98 58 34 34 24 13 20 

S.B. II., muž 87 52 43 20 19 16 19 

T.P. IV., muž 67 21 40 5 5 8 7 

P.R. IV., muž 39 22 11 10 10 9 9 

T.N. IV., žena 53 27 32 9 7 8 6 

R.J. III., muž 60 44 41 28 20 19 22 

F.M.2, III., 
žena 85 44 29 15 11 21 14 


