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Souhrn 
Naše práce se zabývá vlivem hlubokého stabilizačního systému páteře (HSSP) 
stimulované pomocí Vojtovy reflexní lokomoce (VRL) na respirační funkce. Studie 
na 17 zdravých probandech probíhá ve třech situacích. Normální, ničím nekorigovaná 
spirometrie, situace v decentrovaném postavení a situace po 20 minutové stimulaci 
Vojtovy reflexní lokomoce. Standardní spirometrické hodnoty, vitální kapacita 
(VC),inspiračního rezervního objem (IRV), expiračního rezervního objem (ERV) a 
usilovný výdech za 1 vteřinu (FEV1) nevykazují během jednotlivých situací 
statisticky významné změny. Originální metodika pozorování klidového dechu ze 
spirometrického záznamu, vytvořená speciálně pro naši studii však prokázala 
statisticky vysoce významné změny v časovém průběhu jednotlivých dechových fází 
v situacích decentrace a po stimulaci vojtovy reflexní lokomoce.  
Klíčová slova: Hluboký stabilizační systém páteře, Vojtova reflexní lokomoce, 
respirace, spirometrie 
 
Summary 
Our work deals with the influence of the deep stabilizing system of the spine 
(DSSS) stimulated by Vojta reflex locomotion (VRL) on respiratory function. A 
study on 17 healthy subjects takes place in three situations. Uncorrected spirometry, 
the situation in decentred position and the situation after 20 minutes 
of stimulation Vojta reflex locomotion. Standard spirometric values, vital capacity 
(VC), inspiratory reserve volume (IRV), expiratory reserve volume (ERV) and forced 
expiratory volume in 1 second (FEV1) not confirm statistically significant changes 
in the situation.The original methodology for observing quiescent breath in 
spirometry record, designed specially for our study, has showed a statistically highly 
significant changes in the time course between situations decentration and after 
stimulation Vojta reflex locomotion. 
Key Words: Deep stabilizing systém of the spine, Vojta reflex lokomotion, 
Respiration, Spirometry 
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1. Úvod  

 

  Každý příchod člověka na svět začíná prvním nadechnutím, a odchod 

končí posledním výdechem. Dýchání je velmi důležitá, ne-li nejdůležitější 

vitální funkce. Pětiminutový výpadek dechu se na lidském těle projeví 

nezvratným poškozením mozkové tkáně, a absence kyslíku trvající déle než 15 

minut se prakticky rovná smrti. Dýchání je vskutku zapotřebí pro většinu 

živočichů, kteří vegetují na zemi.  

  Uvědomovali si to již první myslitelé, kteří se zabývali člověkem a 

jeho prostředím. Aristoteles (IV. století př.n.l.) soudil, že hlavním smyslem 

dýchání je ochlazování krve v plicích. Tato funkce je potřebná hlavně u 

některých savců, jako je tomu například u psa. První anatomové se zase 

domnívali, že cévy, které odstupují od plic, vedou pouze vzduch, neboť po smrti 

v nich nenalezli žádnou tekutinu. Proto tyto cévy nazvali artériemi (air = 

vzduch). 

 

Sledujeme-li dýchání z pohledu lidské fyziologie, jedná se vždy o 
výměnu plynů. Ta však probíhá na třech úrovních a proto je nutno rozdělit 
pojem dýchání na tři části.  

 

 

1. Dýchání tkáňové 

 

 Metabolická  oxidace energetických substrátů na mitochondrii přímo 

v těle každé buňky je založena na přítomnosti kyslíku. Produktem 

metabolického procesu je oxid uhličitý. Dýchání vnitřní je založeno na výměně 

těchto dvou plynů mezi kapilárním řečištěm cévního systému a intersticiální 

tkání. 

  Cirkulačním systémem je přiváděn do tkáně kyslík, navázaný na 
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hemoglobin v erytrocytu. Určité množství je transportováno i rozpuštěné 

v plazmě. Jeho množství závisí na parciálním tlaku kyslíku, nepřesahuje ovšem 

hodnotu 0.05% oproti množství transportovaném v erytrocytu. V cílové tkáni se 

pak na základě koncentračního gradientu, vyšší teploty a nižšího pH snižuje jeho 

afinita k hemoglobinu, vystupuje přes membránu erytrocytu a skrze endotel 

proniká do intersticiálního prostředí, kde je dále transportován do buňky. 

 

   Naopak oxid uhličitý je expedován z buňky do intersticia. Podmínky, 

které zhoršují vazebnou schopnost pro kyslík (viz výše), znamenají naopak 

velkou afinitu hemoglobinu pro oxid uhličitý. I zde je možnost transportu CO2 

rozpuštěného v plazmě ve formě bikarbonátu. Jeho podíl je mnohem větší než u 

rozpuštěného kyslíku a množství je velmi důležité pro udržování acidobazické 

rovnováhy a stability homeostázy.  

 

 

2.Výměna dýchacích plynů v plicích  

 

  Na pomyslné „opačné straně“ cévního řečiště, v plicích,  se nachází 

systém pro výměnu plynů s okolním prostředím. Na rozhraní plicních kapilár a 

plicních sklípků  dochází k opačné difuzi. Na základě opačného koncentračního 

gradientu a vyššího pH se zhoršuje vazebná schopnost pro oxid uhličitý v krvi a 

erytrocytech. Ten uniká do plynného respiračního média v  plicích, zatímco na 

prázdné erytrocyty se váže kyslík.   

 

 

 

 

 

3. Výměna plynů mezi plicními sklípky a okolním prostředím. 
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Výměna plynného respiračního média v plicích s okolním prostředím je 

zajištěna rytmickým roztahováním a smršťováním plicních laloků. Při přetlaku 

během výdechu uniká respirační médium obsahující zplodiny metabolismu do 

okolního prostředí, zatímco při nádechu díky podtlaku v plicích je vzduch 

nasáván do plic.   

 

Třetí fázi je možno považovat za nejsložitější, zejména z pohledu řízení. 

Zatímco lékařská věda se zabývá zejména průtokem vzduchu uvnitř dechových 

cest, fyzioterapeutický pohled se touto fází zabývá i z hlediska pohybového 

projevu. Roztažení plicních laloků je z fyzikálního principu zajištěno zvětšením 

objemu dutiny hrudní a ten je možno zvětšit pouze svalovou aktivitou. Jedním z 

prvních kdo upozornil na skutečnost, že řízení motoriky svalů je nedílnou,  ba 

dokonce možná významnější,  součástí fyziologie respiračního systému byl 

Plum v práci Cerebral control of breathing (Plum 1974).  

 

V učebnicích lidské fyziologie i v mnoha odborných článcích se po 

dlouhá léta traduje, že nádechové zvětšení dutiny hrudní je zajišťováno bránicí a 

mm intercostalis externi. Výdech je naproti tomu vysvětlován jako pasivní děj 

iniciovaný elastickými vlákny v plicní tkáni. Pouze v případě usilovného 

výdechu se má aktivovat břišní muskulatura ve spolupráci s mm. Intercostales 

interni.  

 

Předpokládalo se, že tyto svaly mají výhradně respirační funkci (Slonin 

2005, Čihák 2001). Základem pro vyvrácení tvrzení o výhradné funkci jednoho 

svalu bylo pozorování Sládala (1976) Ten na skiaskopických snímcích 

pozoroval změnu tvaru bránice v okamžiku, kdy se sledovaná osoba postavila z 

běžného vzpřímeného stoje na špičky. Rovněž Stejskal ve své práci (1981) 

pozoruje výrazné změny v dechově-pohybovém projevu v jednotlivých pozicích 
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a pohybech. Tvrdí, že při posturálně náročném pohybu (kupříkladu u sportovců) 

obětuje regulační motorický systém, byt jen na okamžik, natolik důležitou 

vitální funkci, jako je dýchání jen pro to, aby zajistil stabilitu prováděného 

pohybu. 

 

O několik let později byla tato tvrzení podpořena pracemi Panjabiho 

(1992) kteří zjistily elektromyografické rozdíly v aktivitě v hlubokých vrstvách 

erektorů páteře během různých fází dechu. Naproti tomu práce Hodgese (2000) 

definitivně osvobozuje bránici z role výhradně nádechového svalu, když na 

elektromyografickém záznamu dokazuje aktivitu, která předchází fázickému 

pohybu paže, trvá po celou dobu pohybu až do jeho skončení. Frekvenční 

analýzou EMG záznamu dokazuje, že tato aktivita je naprosto nezávislá na 

dechové aktivitě bránice. 

 

Tato fakta se podílela na renesanci dávného principu, že systém 

dýchacích svalů a systém svalů udržujích stabilitu pohybové osy spolu navzájem 

spolupracují a ovlivňují se. Fungují jako pomyslné spojené nádoby, takže 

jakákoliv porucha funkce v jednom systému se zákonitě projeví i systému 

druhém (Smolíková 2005) Provázanost obou funkčních jednotek stála u zrodu 

tzv. Hlubokého stabilizačního systému (HSSP)     

(Kolář 2009), pomocí kterého lze léčebně intervenovat u pacientů s 

vertebrogenními obtížemi. (Rychnovský, Pivec 2009) 

 

Hlavním teoretickým pilířem HSSP však je tzv.Vojtův lokomoční 

princip, též nazýván jako metoda reflexní lokomoce. Soubor technik 

používaných k terapeutickému ovlivnění motorických poruch byl vytvořen 

Vojtou (1995, 1997) Jejím základním předpokladem je idea, že v centrálním 

nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory. 

Jsou to základní pohybové matrice, jakýsi operační systém pohybového aparátu. 
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Základní vzory jsou dva. Otočení ze zad na břicho a kvadrupedální lokomoce 

vpřed. Tyto vzory se v reálném motorickém vývoji ve své plné podobě prakticky 

nevyskytují, ale můžeme je spatřit v jednotlivých fragmentech. Mají totiž na 

starost udržování stability v pohybového systému během jakéhokoli pohybu. 

Koordinují rozložení sil, opěrné body a stabilitu pohybu aniž by si je člověk 

uvědomoval, nebo se je dokonce musel učit.  

Tyto programové vzory můžeme vyvolat tlakem na specifické, tzv. 

spoušťově, body na lidském těle. I u zdravého dospělého jedince s dobrou 

výbavností je možno pomocí stimulace reflexní lokomoce vyvolat reakci v 

podobě vyvážené svalové aktivity po celém těle (Vojta 1995) Důležitým 

faktorem pro vznik HSSP byl poznatek z pozorování reflexní reakce. Jedním z 

prvních projevů reakce (u málo výbavných jedinců i jediným) byla změna 

motorického projevu dýchání (Pivec 2000), přičemž tuto změnu je možno 

zaznamenat i na elektromyografickém záznamu (Véle 2002).  

 

Terapeutický systém HSSP pracoval s tezí, že naučíme-li pacienta s 

vertebrogenními obtížemi vědomě používat identickou podobu dechového 

vzoru, kterou vybavíme stimulací reflexní lokomoce, jeho obtíže začnou mizet.  

 

Lze však spojení systému respirační a stabilizační motoriky uplatnit i v 

rehabilitaci respiračních onemocnění? Klinické zkušenosti poukazují (Smolíková 

2005, Kováčiková 2001) že ovlivnění systému stabilizačních svalů pomocí 

vojtova principu přináší pacientům s respiračním onemocněním viditelnou 

změnu dechové motoriky (Pivec 2000) a zároveň úlevu od subjektivních potíží. 

Existuje však i vědecky prokazatelný efekt na respiraci? Lze tuto změnu 

zaznamenat pomocí standartních vyšetřovacích metod? Drábková (2011) se 

pokusila na tyto otázky odpovědět. Provedla experiment, při němž vystavila 

skupinu zdravých jedinců stimulaci metody reflexní lokomoce. Zároveň 

provedla spirometrické měření před stimulací, během ní i po stimulaci Výsledky 
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standartních spirometrických hodnot u těchto zdravých jedinců nepřinesly žádné 

statisticky významné rozdíly.  

 

I přes tento negativní poznatek jsme přesvědčeni, že při stimulaci 

reflexní lokomoce existuje spirometricky prokazatelný vliv na dýchání. U 

zdravých jedinců není možné porovnávat standardní spirometrické hodnoty, 

jakými jsou absolutní dechové objemy a rychlosti toku dechového proudu. 

Důležitou komponentou je klidové dýchání. O vlivu Reflexní lokomoce a HSSP 

na respiraci bude pojednávat následující práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Cíle práce 
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Utřídit poznatky o regulaci dýchání a o vlivu RL na dýchání 

 

Potvrdit, či vyvrátit vliv reflexní lokomoce na respiraci u zdravých jedinců 

 

Navrhnout možnosti objektivizace vlivu RL na dýchání 
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3. Hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) 

 

Hluboký stabilizační systém páteře se v historii jako pojem poprvé 

objevuje v souvislosti s problematikou diferenciální diagnostiky 

vertebrogenních poruch. Vyloučíme-li u pacienta s vertebrogenními obtížemi 

strukturální či systémové onemocnění, psychosociální stres, či jiné psychické 

vlivy s velkou pravděpodobností nalézáme poruchu koordinace trupového 

svalstva. Práce zejména australských autorů (Cresswell 1992 a 1994, Hides 

1994, Hodges 1996, 1997 a 1999, Nachemson 1969, Thorstensson 1982, aj.) 

poukazují, že u pacientů trpících vertebrogenními obtížemi se oproti kontrolní 

skupině na EMG vyšetření dochází ke zpoždění náběru motorických jednotek u 

m. multifidus. Hluboké vertebrální svalstvo však překvapivě nebylo jedinou 

svalovou jednotkou u které byl porušen nábor motorických jednotek Porucha 

náboru se projevila i u hlubších vrstev břišních svalů, zejména m. transverzus 

abdominis.  Protože pasivní stabilizační prvky pojivové tkáně na páteři 

nedovedou samy o sobě plnit staticko-dynamické nároky, stává se vyvážený 

rekruitment a tím i vyvážená souhra hlubokých svalů důležitou regulační 

složkou pro udržení tzv. neutrální zóny (Panjabi 1992) Předpokládá se, že 

insuficience funkce svalů vede k  nepřiměřenému zatížení kloubů a ligament 

páteře (Gracovetsky 1985, Panjabi 1992) 

 

Z funkčního hlediska byl tzv. Stabilizační svalový systém rozčleněn do 

třech částí.  

 

1 - Lokální stabilizátory – Do tohoto svalového sytému patří 

nejhlubší skupina svalů (m. multifidus a m. transversus abdominis a 

bránice). Aktivita svalů se neprojeví pohybem, nýbrž stabilizací 

příslušného pohybového segmentu a udržení tzv. neutrální zóny, tj. stavu, 
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kdy je součet všech tlaků působících na segment vyrovnaný. Akce svalu je 

na EMG detekovatelná už při pouhé představě pohybu. Významným 

regulačním činitelem pro nastavení jejího tonu je psychické rozpoložení a 

závisí také na kvalitě a množství proprioceptivních informací. 

 

     2 - Globální stabilizátory – Sem patří šikmé břišní svaly a 

střední vrstva zádové muskulatury. Svaly stabilizují větší oddíly, hlavně při 

pohybu. Podle Panjabiho (1992) se šikmé břišní svaly uplatňují jako 

stabilizátory hrudní a bederní páteře při chůzi zbrzďováním rotačních 

souhybů páteře. 

 

3 - Globální mobilizátory – tyto svaly jsou uložené povrchově a 

odpovídají za pohyb více segmentů. 

 

 

Vyšetření EMG ukázalo, že mezi těmito hlubokými a povrchovými 

systémy panuje princip reciproční inhibice. Tento fakt spolehlivě vyvrátil teorii 

že stabilita páteře je přímoúměrná trofice svalové hmoty páteřních svalů, na 

které byly založeny praktiky fitcenter a posiloven. Pod příslibem zbavení se 

bolestí zad nutily své klienty posilovat povrchové zádové svalstvo.  

V pozdějších letech se do skupiny svalů zajišťujících stabilitu bederní 

páteře díky práci Hodgese (2000 ) přidal i sval, který byl původně vnímaný 

pouze jako dýchací. Bránice při elektromyografickém vyšetření vykazovala dva 

typy elektrické aktivity. Pomocí frekvenční analýzy byla odlišena aktivita, která 

se vázala výhradně k dechové funkci bránice od aktivity, která byla 

superimponovaná nad dechovou aktivitu. Počala těsně před fázickým pohybem 

horní končetiny, trvala po celou dobu pohybu až do jeho skončení. Elektrická 

aktivita byla dokonce přítomna i při pouhé představě pohybu, aniž by byl 

fyzicky proveden. Bránici je tedy nutno chápat  jako respirační sval se 
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stabilizační funkcí a přiřadit ji k ostatním stabilizačním svalům páteře. 

 

 

3.1. Pohled vývojové kineziologie na HSSP 

 

Poněkud jiný pohled na celou problematiku stability páteře i kořenových 

kloubů přináší princip vývojové kineziologie 

 

Základem většiny neurofyziologických zkoumání, jejichž rozmach byl 

zaznamenán na konci 19. století, bylo pozorování na zvířatech.  Zkoumány byly 

reflexní odpovědi na specifické stimuly za fyziologických, i strukturálně 

patologických situací v CNS.  Čím hlubší byly poznatky ze světa 

neurofyziologie zvířat, tím více se ukazovalo, že jejich paušální přenesení na 

neurofyziologii člověka je přinejmenším nepřesné.  Poznatky, které se 

shodovaly, byly dosažitelné pouze na spinální a kmenové úrovni řízení 

motoriky. Je to možno vysvětlit tak, že homo habilis od svých fylogenetických 

předků zdědil určitou část regulačních okruhů v míšní a kmenové oblasti.  

Vzpřímená bipedální chůze a na ní postavená posturální motorika však vyžaduje 

podstatně kvalitnější a jemnější druh regulace, než jsou schopny zajistit 

struktury kmene a míchy.  

 

  Fylogeneticky staré regulační okruhy CNS byly vývojem inhibovány 

(Vojta 1993). Pro zdravého dospělého člověka představují posturálně 

stabilizační servomechanismy, které jsou velmi citlivě regulovány centry 

uloženými v CNS hierarchicky výše.  Fyziologicky je můžeme vyvolat při 

vyvolávání šlachookosticových reflexů, nebo v rámci rovnovážných obranných 

mechanismů při náhlé destabilizaci (Trojan et all 1996).  Ve své původní 

podobě je můžeme u dospělého člověka spatřit pouze v případě patologie, která 

znamená vymizení inhibice z vyšších center.  Tyto stavy se nejčastěji vyskytují 
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při ischemických nebo posttraumatických lezích v CNS, eventuelně nebyly 

vyvinuty vůbec (viz dále CKP). Poslední možností, kde můžeme tyto staré 

regulační okruhy spatřit fyziologicky je rané postnatální stádium.  Dozrávání 

nervových struktur během kojeneckého období způsobuje jejich postupnou 

inhibici. Vlastní dozrávání pravděpodobně představuje myelinizaci drah a 

navazování synaptických spojení v hierarchicky vyšších integračních centrech. 

Podle tohoto pohledu je možno spatřit vývojovou kineziologii jako vyjádření 

stavu kondice CNS v růstu každého člověka jazykem posturální ontogeneze 

(Vojta 1997).  Toto vyjádření lze spatřit ve třech ekvivalentních znacích: 

 

1. Posturální aktivita – spontánní motorika dítěte. Podnět k aktivitě většinou 

přichází ze sociálního prostředí. Dítě se snaží zorientovat kupříkladu vůči 

matce, snaží se uchopit hračku apod. Modalitní charakter těchto podnětů má 

v počátku vývoje povahu převážně olfaktorickou, akustickou nebo optickou. 

O něco později se připojují i modality hmatové. Základním předpokladem 

bývá intaktní mentální zdraví a optická fixace. Spontánní motorický projev 

dítěte se vyskytuje i při absenci sociálních podnětů. Uvažuje se o tom, že 

tento typ motoriky bývá výrazem určité libosti vyplývající z limbického 

systému. Dalo by se říci, že dítě má přirozenou potřebu pohybu. Druhou 

variantou mohou být inputy z vnitřního prostředí dítěte  (Kolář 2008).  

Posturální aktivita však nezahrnuje pouze spontánní fázickou 

aktivitu. Zkušený pozorovatel také hodnotí posturální nastavení v kloubech, 

zejména v kořenových. Sleduje se aktivní napřímení osového orgánu, opora a 

tzv. vývoj funkční centrace kloubu  (viz dále).  Právě tato část posturální 

aktivity je stěžejní pro náš pohled na fungování hlubokého stabilizačního 

systému. 
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2. Posturální reaktivita - Posturální reaktivitou míníme pohybovou reakci 

dítěte na specifickou změnu polohy. V neurologické  diagnostice se využívá 

za tímto účelem sedmi specifických konvenčních polohových testů  

 

 Vojtova reakce 

 Trakční test 

 Peiper Izbert test 

 Collis vertikal reakce 

 Collis horizontal reakce 

 Landaův test 

 Zkouška axilárního visu 

 

   Vychází se z předpokladu, že při změně z předem jasně nastavené 

polohy, do polohy druhé, je dítě díky aferenci propriceptivního charakteru 

(vestibulární aparát, kloubní svalové a šlachové receptory) nuceno k určité 

specifické reakci. Každý z testů má svou specificitu k dané partii, ale hodnocení 

se musí zaměřit na postavení všech kloubů, včetně akrálních. Rozhodující je 

kvalita provedení reakce. Pokud dítě provede pět ze sedmi testů v přiměřeném 

kineziologickém projevu, je možno jej považovat za motoricky zdravé. 

 

 

3. Primitivní reflexologie představuje poslední dynamický prvek zrání centrální 

nervové soustavy. Převážně se jedná o vývojově staré reflexní mechanismy, 

které byly již popsány výše. Konvencí se právě tak jako u polohových reakcí 

vyšetřuje odpověď sedmnácti primitivních reflexů. Hodnocena je jejich 

symetrie ve střední ose těla, tonická intenzita, rozsah zóny výbavnosti a 

 průběh překrývání. Jedná se o : 
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Vzpěrná reakce HKK a DKK 

Chůzový automatismus 

Suprapubický reflex 

Patní reflex  

Zkřížený extenční   

Bubkinův reflex 

Hledací reflex  

Sací reflex  

Úchopový reflex nohy a ruky 

Akustikofaciální a optikofaciální reflex 

Symetrický a asymetrický tonický šíjový reflex  

Moorův reflex  

Galantův reflex  

 

 

       Důležitým faktorem těchto třech znaků vyjadřujících funkční stav 

vývoje centrální nervové soustavy je jejich provázanost. Lze o nich uvažovat, 

jako o pomyslných spojených nádobách, ve kterých, známe-li stav hladiny 

v jedné,  pak známe stav i v ostatních dvou. Například je-li přítomný úchopový 

reflex na obou horních končetinách, je možno s jistotou tvrdit, že ve všech 

polohových reakcích budou pro horní končetiny dominantní odpovědi z první 

fáze. Stejně tak ve spontánní aktivitě dítěte ještě neuvidíme rozvinutí ruky a 

oporu o loket. 

 

   Průběh všech třech znaků v časové ose je u všech dětí, které se později 

vyvíjejí jako zdravé, shodný (s tolerancí maximálně dvou týdnů). Zdá se tedy, že 

jednotlivé fáze vývoje jsou určitým způsobem determinovány. Pravděpodobně 

pro ně tedy existují určité funkčně strukturální programy, které jsou 

v genotypovém vybavení každého člověka. Absence projevu těchto programů 
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znamená vysokou pravděpodobnost tzv. neideálního vývoje motoriky, která má 

později neblahý vliv i na vývoj struktury a její funkčnost.  

 

 

 

3.2. Kineziologický obsah jednotlivých období (Pivec 
2003): 

 

 Období postnatální 0 – 4 týdny 

 

 
obrázek 1 - držení těla u novorozence (Vařeka, Dvořák 1999) 

 

  Typickým držením těla novorozence jak v poloze na zádech, tak na 

břichu, je asymetrie. Týká se postavení hlavy, osového orgánu i končetin. 

Posturální funkce jsou nezralé a dítě má časté projevy nestability.  

  Hlavním vzorcem držení končetin je flexe s fyziologicky vyšším 

tonem. Pletence ramenní bývají v elevaci, tonickou převahu mají skupiny svalů 

ovládající addukci, vnitřní rotaci a flexi v kořenových kloubech, flekční a 

pronační postavení kloubů distálních. Postavení prstů na ruce bývá v pěst 

s palcem sevřeným v dlani. Dominující je i tonus extenzorů krční páteře a 

erektoru trunci v bederní oblasti.  

Pánev bývá naklopena směrem ventrálním. Dítě neumí zaujmout stabilní 
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polohu hlavy, ani očních bulbů, takže optická fixace je-li, pak minimální. 

Svalstvo krku a trupu vykazuje neschopnost aktivně zaujmout stabilní polohu 

v segmentu. Hlava bývá v takzvaném predilekčním držení, tj. v mírném záklonu 

stočena k jedné straně.  

  Dítě neumí cíleně manipulovat s těžištěm ani zaujmout jakoukoliv 

aktivní oporu. Poloha, ve které novorozenec spočívá, bývá nazývaná úložnou 

plochou (Vařeka, Dvořák 1999). Typickým pohybovým projevem novorozence 

jsou synchronní pohyby všech končetin, připomínající spíše zmatené kopání a 

mávání. Proto tomuto stádiu říkáme holokinetické. V dechově motorickém 

projevu dýchání vidíme převážně mezižeberní svaly za pomoci pomocných 

dechových svalů. Můžeme pozorovat výrazný kranio-ventrální pohyb sterna 

během nádechu 

 

 

Období mezi čtvrtým až šestým týdnem života.  

 

 
obrázek 2 - Držení těla v období mezi čtvrtým až šestým týdnem života 

dítěte (Vařeka, Dvořák 1999) 

 

  V tomto období začíná Vojta (1997, 1995,1993) používat určité 

specifické pojmy, které je zapotřebí objasnit: 
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Koaktivace svalů    

 

Podle neurofyziologických výzkumů, které byly aplikovány na člověka, 

se předpokládalo, že každý pohyb v daném kloubu je ovládán určitými svaly a 

řízen jimi ve smyslu plus i mínus. Tato regulace byla chápána na základě 

recipročních ago-antagonistických vztahů. Podle této teorie by měl být sval 

pracující v opačném pohybovém vzorci, než ten který je právě prováděn, 

nervovými strukturami inhibován a jeho aktivita by tedy měla být prakticky 

nulová. Jeden příklad za všechny: m. rectus femoris se uplatňuje jak ve flexi 

v kyčelním kloubu, tak při extenzi v koleni. Ischiokrurální svalstvo se naproti 

tomu uplatňuje při flexi v koleni a extenzi kyčelního kloubu. Podle principů 

reciproční inhibice by se měly tyto skupiny svalů za modelové situace, kdy se 

pacient zdvihá z podřepu do extenze, inhibovat navzájem. Ve skutečnosti jsou 

ale obě aktivovány, což potvrzuje i EMG. A tak vznikl tzv. Lombardův paradox. 

(Trojan et all 1996) 

 

  Sledování pohybového vývoje člověka přineslo možné vysvětlení.  

 

   V novorozeneckém stádiu, popsaném výše, je skutečně popsána 

převaha tonu určitých svalových skupin, jejichž převaha je vykompenzována 

snížením tonu svalů opačného charakteru. V období mezi 4 – 6 týdnem života 

dítěte se postupnou maturací CNS dostávají do hry o kloub i svaly, které byly 

v novorozeneckém období inhibovány. Jedná se o ventrální hlubokou 

muskulaturu krku a břicha, svalstvo pánevního dna, dolní fixátory lopatek, zevní 

rotátory, abduktory a extenzory kořenových kloubů, supinátory a svaly 

podílející se na inverzi nohy. Aktivita tonické složky těchto svalů nastupuje sice 

pouze pozvolna, ale projikuje se do všech jmenovaných současně. Můžeme ji 

proto považovat za funkční jednotku. (Kolář 1998) Zapojováním této jednotky 
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se poněkud mění situace v kloubu, a výsledná aktivita již nemá reciproční 

charakter, ale mění se na současnou synergní ago-antagonistickou aktivitu, která 

musí být velmi jemně regulována. Koncentrická aktivita agonisty vyvolá 

v antagonním svalu aktivitu excentrické kontrakce. Jemnou regulací a neustálým 

dolaďováním, které je realizováno v právě dozrálých vyšších strukturách CNS, 

se dosahuje vyrovnaného tonického napětí na obou stranách, které je pouze 

nepatrně vyšší na straně tzv. prime mover. Takovouto svalovou aktivitu, které je 

typická pouze pro člověka nazýváme koaktivací, neboli ko-kontrakcí.  

 

Funkční centrace kloubu. 

 

  V podstatě je závislá na koaktivaci. Ko-kontrakční aktivita, která byla 

výše popsána, se nevztahuje pouze na pohyb fázický. Velmi důležitá, je i 

v hrubé motorice. Zvláště velký význam má při nastavení kloubů kořenových a 

vertebrálních. Koaktivace v posturální složce kloubu způsobí optimálnější 

statiku. Kloub se stane stabilnější i při poměrně pestrém pohybovém spektru. 

Díky koaktivaci je každá poloha v kloubu zajištěna dobrou stabilitou a díky 

stabilitě se zvýší suma možných pozic, které je možno v kloubu dosáhnout. Dalo 

by se říci, že zdánlivě paradoxně větší, ale zároveň jemně diferencovaná a citlivě 

regulovaná stabilizace znamená větší pohyblivost ve sledovaném kloubu. Díky 

koaktivaci se současně nastaví kloubní plochy obou komponent do větší 

kongruence, takže pákové síly, které se na plošky přenášejí, mohou být 

eliminovány bez přehnané aktivity svalů. Funkčně centrační postavení se tak 

stává důležitým i při ekonomice postury.  

 

  Z hlediska statiky má funkční centrace ještě jeden důležitý význam. 

Funkčně zacentrovaný kloub totiž přenáší váhu svého těla do specifických bodů 

na těle, kterým se říká opěrné zóny. Pro tyto body je typická vícečetná kumulace 

úponů ligament svalů a v pozdější fázi vývoje jsou důležitým faktorem při 
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rozvoji balančních reakcí a lokomoce. Body opory lze na těle nalézt v oblasti 

linea nuchae, při margo medialis a spina scapulae, zadní část crista iliaca, 

acromion, epicondylus medialis humeri, epicondilus medialis femoris, spina 

iliaca anterior superior, nebo bod mezi 5 – 7 žebrem. 

 

  Stabilita kloubu a opěrné zóny nejsou jediným účelem centračního 

postavení kloubu. Nastavení kloubních plošek má za následek také jejich 

formování. Základy kostních a kloubních komponent jsou hotovy již prenatálně. 

Do jaké míry však genotypová informace v nich obsažená bude proliferovat do 

výsledného fenotypu záleží na faktorech vývoje. Jedním z významných faktorů 

je i centrační postavení uvnitř kloubu. Na dětech postižených infantilní 

cerebrální parézou (viz dále) bylo díky paliativním zásahům na adduktorech 

kyčelního kloubu zjištěno, že spasticita adduktorů má za následek změnu 

kolodiafyzálního a antetorzního úhlu v kyčelním kloubu (Kolář 2008). 

 

  Zároveň se uvažuje, že zvýšená sumace aference z kloubních receptorů 

funkčně centrovaného kloubu, kombinovaná s aferencí z opěrných zón 

představuje masivní aferenční potenciál, který má za následek podporování 

dalšího rozvoje a dozrávání posturálního programu.  
pozn. Funkční centrace a decentrace má zcela odlišný význam, než stejný výraz, který se 

používá v ortopedii a traumatologii. 

 

 

  Posturální aktivita v období mezi 4. – 6. Týdnem.  

 

  V polovině prvního trimenonu, tj. okolo 6. týdne již dochází 

k významným změnám v posturálním chování. Hnacím motorem těchto změn je 

rozvoj orientace, která je podmíněna hlavně optickou fixací**). Samozřejmostí 

je také mentální zdraví, které je důležité pro motivaci. Mentálně prospívající 

jedinec má při optickém zafixování objektu ve svém blízkém okolí přirozenou 
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motivaci opticky prozkoumat i okolní terén. K tomu ovšem potřebuje cíleně 

změnit svou polohu. I proto postupně začíná do posturální motoriky vstupovat 

funkční jednotka tonických vláken fázických svalů (viz koaktivace) a objevuje 

se první, i když zatím značně balancovaná, opora. Ustupují primitivní, zejména 

tonické reflexy, uvolňuje se flekční novorozenecké držení, anteverze pánve a 

elevace lopatek. V osovém orgánu, který se nachází zatím stále v mírné 

asymetrii se postupně začíná rozvíjet schopnost stabilizace segmentu vůči 

jinému. Tato schopnost se navenek projeví napřímením páteře (obr. 6) Hlava se 

v pozici na zádech uvolňuje z rotačně predilekčního držení a aktivně 

spolupracuje při pozorování okolního prostředí.  Ruka je stále uzavřena v pěst, 

ale palec je již ze sevření uvolněn. Těžiště se začíná posouvat kaudálním 

směrem a vzniká první cílená oporná baze vymezená pupkem a distální částí 

obou předloktí. 

  Fázická hybnost v polovině prvního trimenonu ještě stále vykazuje 

holokinetické znaky. Dítě se při dobrém naladění pokouší jakoby „uchopit“ 

sledovaný předmět celým tělem. Dojde-li však na hranu svých balančních 

schopností, může dojít ke krátkému vybavení primitivních mechanismů, které 

již měly být inhibovány. Tento úkaz je fyziologický a bývá nazýván 

dyskinetickou fází. 
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Období na konci prvního trimenonu.  

 

 
obrázek 3 - Držení těla v období na konci prvního trimenonu (Vařeka, 

Dvořák 1999) 

 

Posturální aktivita 

 

                Na konci třetího měsíce se opora přenáší do opěrných zón.  

V poloze na břiše (obr. 7) je dítě schopno zvednout a udržet hlavičku v extenzi, 

aniž by hlava byla v reklinaci. Znamená to, že krční páteř je plně napřímena do 

extenze, která je plynule rozložena do všech segmentů od atlanto-okcipitálního 

skloubení až po střední hrudní páteř, konkrétně Th5. Obdobná situace je 

v bederní části páteře, kde se zapojením břišních svalů v koaktivaci 

s muskulaturou erektor spinae plynule rozloží držení celé páteře a bod opory se 

z pupku přenese na symfýzu. Dalšími body opory jsou mediální kondyly 

humeru. Přenesení váhy na tato místa zajišťují kaudální fixátory lopatky 

(serratus anterior), které zároveň zajišťují pevný bod ve střední hrudní páteři pro 

koaktivační aktivitu hlubokých flexorů krku a abdominální muskulatury. 

(Rychnovský, Pivec 2009, Kolář 2008) Na zádech je kontakt kojence s 

podložkou vymezován okrajem m.trapezius a dorzální částí lopaty kosti kyčelní. 
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Pánev je již fyziologicky dorzálně sklopena a dolní končetiny jsou odlehčeny 

nad podložkou (Obr. 8).  

.  

 

 
obrázek 4 - Držení těla kojence v období 3. měsíce na zádech (Vařeka, 

Dvořák 1999) 

 

   V obou případech jsou kořenové klouby dokonale zacentrovány a 

kontura páteře je plynulá, pravidelná, bez ostrých lordotických přechodů v krční 

a bederní oblasti, stejně jako bez výrazného kyfotického držení v thorakální 

páteři 

 

  Významným kineziologickým projevem, který počíná nastupovat ve 

třetím měsíci, je aktivní úchopová funkce ruky. Její výskyt koresponduje 

s vyhasínáním primitivního reflexního úchopu a je znakem rozvoje tzv. 

stereognózie (viz dále). Úchop je možný prozatím pouze v poloze na zádech. 

Kojenec je schopen uchopit pouze předměty nabízené z příslušné strany horní 

končetiny, tzn., že prozatím nedokáže uchopit předmět ze střední roviny přímo 

před očima. Důležité je, že úchop je realizován prozatím v ulnární dukci. 

Vnímání předmětu a jeho uchopení počíná na ulnární straně ruky. Dočasným 

kineziologickým projevem, který doprovází úchop ruky je i asociovaný úchop 

nohy.  
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  Na konci prvního trimenonu tedy končí jedna významná etapa 

posturálního vývoje, která započala ve čtvrtém týdnu. Tato etapa taky bývá 

různými autory nazývána monokinetická díky synchronní aktivitě svalů a 

segmentů na pravé i levé polovině těla. Z hlediska statiky jsou již všechny 

pohybové segmenty zajištěny ve frontální a sagitální rovině. S postupným 

nastavením automatizace v držení těla koresponduje i vyhasínání většiny 

primitivních reflexů a dynamika v posturální reaktivitě. Kvalitní dokončení této 

fáze je rozhodující pro utváření další etapy posturálního vývoje a do značné 

míry determinuje mnoho motorických schopností v pozdějším věku (Vojta 1997, 

Kolář 2008).  

 

 Druhý trimenon 

 

 
obrázek 5 - Držení těla a posturální 4,5 měsíce (Vařeka, Dvořák 1999) 

 

  Pro správné popsání vývoje na počátku druhého trimenonu používá 

Kolář (1998, 2002) pojmu stereognózie. Doslovný výklad tohoto pojmu uvádí 

Pfeifer (in Trojan t all 1996) jako rozpoznání předmětu v ruce a standardně se 

používá v ergodiagnostickém testování.  

  Tento výklad však podle našeho názoru zahrnuje dvě na sobě nezávislé 

akce. První je senzitivní sken prostorových rozměrů předmětu a vytvoření 
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určitého holografického obrazu zkoumaného předmětu v mozku. V druhém 

sledu je pak na základě kognitivních funkcí předmět asociován s předchozí 

zkušeností a je „rozpoznána“ třeba kulička. Důležitým faktorem pro vývoj 

motoriky je první část, tedy senzitivní sken prostoru. Nutno podotknout, že jeho 

lokalizace se neomezuje pouze na oblast ruky (Kolář 2008). V období po třetím 

měsíci totiž uzrávají centra CNS, ve kterých dochází k integraci senzitivních 

vjemů. V případě stereognózie jsou propojovány modality propriceptivního 

charakteru (svalové, šlachové a kloubní receptory) a modality exteroceptivní - 

kožní, gnostické a optické. Výsledný obraz okolního prostředí je pak 

východiskem nejen pro kognitivní procesy (které ovšem přijdou o něco později), 

ale hlavně pro orientaci v prostoru na které je realizována cílená motorika.  

  Důležitým faktorem, pro kvalitní rozvoj stereognózie, je tzv. 

koordinace ruka – ruka a ruka – oko. Tento spontánní pohybový projev 

začínající již před třetím měsícem. Spočívá v situaci, kdy dítě, pokud je 

v pozitivním rozpoložení (tj. je přebaleno, najedeno apod.) a je ponecháno samo 

sobě, si zcela spontánně před očima hraje s  prsty vlastních rukou. Prohmatává si 

je a zkoumá ústy i zrakem. Vojta (1993) předpokládá, že tato koordinace je 

hlavním stimulem pro dozrávání komisurálních drah v mozku. Ve shodě 

s jinými autory (Trojan et all 1996, Kolář 2008 atd.) se domnívá, že se jedná o 

spoušťový moment k překlenutí tzv.  monokinetického stádia. Domníváme se 

rovněž, že jde o důležitý faktor pro orientaci v prostoru, kdy dochází 

k současnému „nakalibrování“ prostorových vzdáleností pomocí zjištění 

vzdáleností segmentů těla.  
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Posturální aktivita druhého trimenonu. 

 

 
obrázek 6 - Držení těla a postirální aktivita u dítěte v období 4 měsíce 

na zádech (Vařeka, Dvořák 1999) 

 

 

  Centrované postavení kloubů konce prvního trimenonu dává podnět 

k další fázi motorického vývoje. Zpočátku druhého trimenonu dochází 

k novému fenoménu v posturální i fázické motorice a tím je tzv. diferenciace 

svalové funkce. Až do této doby byla motorická exprese kojence pouze 

monokinetická. Nejpozději ve 4,5 měsíci se však projeví stranové rozlišení 

trupových částí i končetin jak v posturální, tak ve fázické funkci. Pravá horní 

končetina a levá dolní končetina fungují jako opěrné a kontaktem s podložkou 

pomocí opěrných zón zajišťují stabilitu. Citlivé balancování pravé horní 

končetiny a levé dolní končetiny umožní odlehčení levé horní a pravé dolní 

končetiny k fázickému pohybu, kterým může být nákročná fáze při 

kvadrupedální lokomoci nebo například úchop.  

  K zaujetí nového druhu opory, který je podstatně náročnější na 

stabilizační složku je však zapotřebí několik faktorů. Jedním z nich je posturální 

aktivizace jednokloubových svalů s rotační komponentou. Rotační komponenta 
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a její programované ovládání je podle mnoha autorů (Véle 2002, Hodges 1999, 

Rychnovský, Pivec 2009) velmi důležitá ve stabilizaci kloubního segmentu. 

Jedná se o fylogeneticky velmi mladou funkci.  Kojenec, který se v druhém 

trimenonu pokouší uchopit hračku před sebou, dokáže díky rotační komponentě 

vychýlit těžiště laterálním směrem a přitom nastavit jednotlivé segmenty těla 

tak, aby balancoval s minimálními nároky na svalovou aktivitu.  

 

 

Období po druhém trimenonu 

 

  Kvalita stabilizační funkce po druhém trimenonu je již taková, že se 

dramaticky rozšiřuje spektrum pohybů v axiálních a kořenových kloubech. 

Zároveň se rozvíjí jemná motorika.  Pohybový projev dítěte je proto podstatně 

rozmanitější a postihnout všechny jeho komponenty je již nad rámec této práce a 

pro význam hlubokého stabilizačního systému již není tolik zásadní.  

 

  Časový nástup jednotlivých fází, které byly v rámci předchozí statě 

popsány nemusí být vždy zcela stejný.  Svalová aktivita se do držení těla i 

fázických pohybů zapíná lineárně a velmi pozvolna. Důležitý poznatek tkví ale 

v tom, že základní motorický princip každé fáze u zdravého jedince je shodný a 

stejná je i časová posloupnost jednotlivých fází.  

 

Patokineziologie ve vývoji.  

 

  Motorická exprese jednotlivých časových fází je u většiny jedinců 

shodná, i když o době jejich fyziologického nástupu se stále vedou v odborné 

veřejnosti živé diskuse. V běžné populaci se ale vyskytuje nejméně 30% jedinců 

(Vojta 1993, Tošnerová 1999), kteří se v rámci svého motorického vývoje 

odchylují. Motorické chování dítěte je opožděné, nebo abnormální ve všech 
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třech projevech CNS. Posturální aktivita vykazuje opoždění ve vývoji a jedinec 

má přetrvávající prvky novorozeneckého držení. Velmi citlivým ukazatelem 

abnormálního motorického vývoje je posturální reaktivita. Děti, které mají více 

jak tři polohové reakce v abnormálním vzoru Vojta (1993) nazývá jako děti 

s tzv. Centrální Koordinační Poruchou (dále CKP). Rozlišují se celkem čtyři 

skupiny podle závažnosti CKP, od lehké po velmi těžkou. Každá skupina má 

určité percentuelní riziko, že pozdější vývoj dítěte vyústí v jednotlivé klinické 

obrazy infantilní cerebrální parézy, která byla dříve nazývána také jako dětská 

mozková obrna. Dítě s CKP, u kterého se infantilní cerebrální paréza neprojeví, 

je přesto určitým způsobem motoricky poznamenáno. Vážnost pozdějšího 

motorického deficitu u takového dítěte závisí na kvalitě stabilizace v období 

okolo třetího měsíce. Nedokončení procesu koaktivace má za následek 

nedokonalé centrační postavení kloubů a motorika druhého trimenonu, která je 

typická pouze pro člověka, je postavena na neoptimálních statických 

podmínkách, připomínajících více novorozenecké držení těla. Pohybové 

programy, které využívají koaktivaci jako posturálního zajištění při fázickém 

pohybu jsou poháněny motivací a dítě se tak začne vertikalizovat i na 

neoptimální statice kloubů. Statiku v kloubu pak účelově přebírají svaly, 

respektive svalová vlákna, která nemají pro takovou aktivitu mechanické, ani 

metabolické předpoklady. Programy se používáním fixují a následkem je 

přetěžování svalů i distribuce svalových dysbalancí v typických lokalitách 

s klinicky známými syndromy (vadné držení těla, vrstvový syndrom, apod.)  

 

 

3.3  Hluboký stabilizační systém páteře - kineziologie 

 

pro nový pohled na HSSP je z hlediska vývojové kineziologie důležitým 

obdobím 3 měsíc. V tomto časovém úseku u motoricky zdravého dítěte dozrála 

tzv. sagitální stabilizace. Kyfolordotické křivky páteře jsou vyváženy, kořenové 
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klouby v centrovaném postavení a u dítěte je možno pozorovat i změnu dechově 

motorického vzoru. Vidíme plynulé rozložení dechových pohybů po celém 

trupu. Během nádechu dochází k excentrické kontrakci břišního svalstva, takže 

se břišní stěna během nádechu vyklenuje ven zejména v kaudální části pod 

pupkem. Vyklenování během nádechu můžeme pozorovat nejen ve ventrální 

části břišní stěny, ale i v laterálních částech, ale i v dorzálních částech v oblasti 

trigonum lumbale (Rychnovský, Pivec 2009). Dechová vlna se šíří 

kaudokraniálně tak, že dochází k rozvíjení žeber v jejich kostovertebrálních 

spojích. Tento pohyb je rozdílný od novorozeneckého tím, že hrudník není tažen 

kraniálně jako celek pomocí auxiliárních nádechových svalů, ale dochází k 

torzním pohybům koaktivačně jak v kostovertebrálních skloubeních, tak v 

kostosternálních. Pohyb sterna díky této koaktivační souhře je pouze minimální, 

ventrálním směrem.  

 

Výdechová motorika není pasivním dějem. I při klidovém dýchání 

dochází ke koncentrické kontrakci abdominální muskulatury, zatímco bránice 

této aktivitě ustupuje v excentrické kontrakci. Právě v této souhře můžeme vidět 

koaktivační princip, tak jak byl popsán v předcházející kapitole. 

 

V jednotlivých fázích dechu nejsou patrné změny v napětí pomocných 

nádechových svalů. Kontura m. rectus abdominis i povrchových extenzorů 

páteře je zanořena v kontuře trupu.  

 

Velmi významnou a diskutovanou složkou koaktivačního projevu ve 

třetím měsíci je kokontrakce m.serratus anterior a m obliqus abdominis externus 

(Rychnovský, Pivec 2009). Tyto dva svaly inzerují ve ventrální části hrudníku 

přibližně v mamilární linii. Na toto místo, ovšem z viscerální strany se upíná i 

ventrální část bránice. Předpokládá se proto, že koaktivace m. Serratus anterior a 

m. Obliqus abdominis externus je opěrným místem pro bránici. Ta pak může 
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splňovat nároky na stabilizační funkci i na efektivnější respirační funkci. 

Pro doložení těchto tvrzení bylo provedeno kinematografické sledování 

pohybů svalů trupu na snímcích elektromagnetické rezonance (MRI) (Kolář et 

all 2009, Kolář et all 2010). V tomto experimentu se u zdravých sledovaných 

osob simulovaly dvě situace. V jedné situaci se simulovalo nastavení a motorika 

dýchání totožná s novorozeneckým motorickým projevem. V druhé situaci byla 

simulována souhra tzv. sagitální stabilizace v motorickém projevu konce 

prvního trimenonu. Tato souhra byla provokována pomocí Vojtovy reflexní 

lokomoce. Sledované snímky sagitálního řezu v mamilární linii vykazovaly 

naprosto odlišné pohybové projevy v obou situacích. Změny v pohybových 

projevech byly zaznamenány hlavně u bránice, ale i u břišních svalů, pohybů 

sterna, dokonce i vnitřních orgánů, jako např. ledvin. 

Při horním hrudním způsobu dýchání, typické pro novozenecké stádium, 

se u bránice během  nádechu stahuje a oplošťuje především její zadní část. 

Přední část zůstává převážně ve výdechovém tvaru po celou dobu cyklu. Bránice 

se v poměru anterioposteriorní ose úponů svažuje směrem dorzálním a 

předozadní průmět hrudníku se během nádechu zvětšuje. 

 Při dýchání se zapojením stabilizace můžeme spatřit symetrickou 

kontrakci dorzální i ventrální části bránice.Anterioposteriorní osa úponů bránice 

byla více horizontalizovaná  a AP rozměr hrudníku během dechové fáze 

zůstával prakticky neměnný. 

 

V pojetí hlubokého stabilizačního systému z pohledu vývojové 

kineziologie hraje významnou roli i udržování nitrobřišního tlaku. Orgány 

uložené uvnitř dutiny břišní obsahují velké množství vody. Z hlediska 

biomechaniky tak představují nestlačitelný „vak“, kterým je v podstatě 

peritoneální prostor. Ten je „obalen“ svalstvem břišním, hlubokými zádovými 

svaly, svalstvem pánevního dna a bránicí. Předpokládá se (Rychnovský, Pivec 

2009), že kokontrakční funkce těchto svalů při motorickém vzoru konce prvního 
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trimenonu udržuje tlak uvnitř břišní dutiny (obr7). Díky fyzikálním principům o 

nestlačitelnosti tekutin, ale i o rovnoměrném rozšíření tlaku v tekutinách existuje 

předpoklad, že břišní tlak, udržovaný koaktivační funkcí, bránice, hlubokých 

vrstev břišních svalů, erektorů spinae a pánevního dna dochází k přenesení tlaku 

na těla obratlů z ventrální strany, ale i laterálních části.  Stabilizace páteře se tak 

odehrává přes  „podepření de facto vodním polštářem“.     

 

 

                                Obrázek 7 Koaktivační princip udržování nitrobřišního tlaku v rámci HSSP  
                                                  (Rychnovský, Pivec 2009) 
 

 

Hluboký stabilizační systém páteře se stává významným faktorem i pro 

odlehčení páteře ve vertikální pozici trupu vůči gravitaci. Zatímco při 

insuficienci HSSP je veškerá zátěž z horní poloviny trupu přenášena přes těla 

obratlů, potažmo meziobratlové ploténky, při aktivaci HSSP je pomocí zvýšení 

nitrobřišního tlaku většinová část vertikální zátěže přenášena přes „vodní 
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polštář“ přímo na pánev a na svalstvo pánevního dna. Tím se významně 

odlehčuje zátěž na těla obratlů i meziobratlové ploténky. Předpokládá se, že 

tento efekt je významným faktorem při konzervativní terapii výhřezů 

meziobratlových plotének (Kolář 2009). 

 

 

3.4. Faktory ovlivňující funkci HSSP 

 

 

Souhra svalů hlubokého stabilizačního systému by se u motoricky 

zdravě vyvíjejícího člověka měla vyskytovat naprosto spontánně. Výjimkou je 

zhruba 30 procent jedincův populaci, kteří jsou postiženi centrální koordinační 

poruchou. Kromě těchto 30 % však na funkci HSSP mají negativní vliv řada 

dalších faktorů (Rychnovský, Pivec 2009). 

 

1 Sociální faktor 1  - několika generacím je již od dětských let 

vštěpováno, že plíce jsou v hrudníku a tudíž se při nádechu musí hýbat hlavně 

hrudník. Břicho v tomto pohledu musí být zpevněné a prakticky nehybné. Na 

tomto podkladu je postaven starší terapeutický systém tzv. škola zad (Haladová, 

Nechvátalová 1997), který ve zpevnění břicha vidí zpevnění celé dolní části 

trupu a tím i zmírnění vertebrogenních potíží. Princip HSSP sice rovněž pracuje 

s konceptem zvýšení nitrobřišního tlaku, nicméně se nejedná o statické 

zafixování dolní části trupu, ale dynamickou stabilizaci.  

 

 Sociální faktor 2 - populace dnešních vyspělých zemí velmi často trpí 

obezitou. Nejen  mužská část populace trpí tzv. androidní obezitou, tedy typem 

obezity u které se tuková tkáň kumuluje zejména v abdominální části. Tito lidé 

pak ve snaze skrýt svou obezitu vtahují břišní stěnu dovnitř břicha, čímž výrazně 

omezují možnost excentriké kontrakce břišní muskulatury. 
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2 Psychický faktor – velmi často diskutovaným problémem moderní 

civilizace je stres.  

Na stres můžeme nahlížet také jako na souhrn fyzických a duševních 

obranných reakcí a mechanismů, které umožňují přežití organismu vystaveného 

nebezpečí. Podle definice (Wikipedia 2012 – elektronický odkaz) je stres 

odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzické, tak i psychické složky. Jinými 

slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně 

působící zátěž – fyzickou nebo psychickou… 

Kromě komplexní sympatotoadrenergní odpovědi na stresový foktor je 

součástí fyziologické reakce i změna dechové motoriky. Je to pochopitelné, 

neboť s potenciální zvýšenou fyzickou zátěží přichází i zvýšená potřeba výměny 

krevních plynů. Změna dýchání se projeví zejména dvěma způsoby: 

 

- Změna humorální. Zvýšené množství časných stresových hormonů v 

krvi (zejména adrenalinu) provokuje hladkou svalovinu stěn dechových cest 

(zejména terminálních bronchiolů) k dilataci. Tím by se měl snížit odpor 

proudění vzduchu a zvýšit jeho množství.  

 

- Motorika stresového dýchání, respektive motorický vzorec svalově-

dechové pumpy se mění z klidového na zátěžovou. Protože stres je komplexní 

vegetativní reakce organismu, která jej připravuje na zvýšenou fyzickou zátěž, je 

zapotřebí i dechový systém připravit na situaci, kdy je zvýšená poptávka 

pracujících tkání po kyslíku. S touto reakcí nelze čekat až na zhoršení poměru 

krevních plynů, protože by mohlo rychle dojít ke zhoršení acidobazické 

rovnováhy a tím i k limitaci celkového výkonu. Změna motoriky dechově-

svalové pumpy je součástí komplexní reakce na potenciální zvýšenou 

pohybovou aktivitu (Slonin 2005). Je zapotřebí zvýšit rozdíly mezi nádechovým 

a výdechovým objemem hrudníku a tím i sekundárně zvýšit objem proudících 
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plynů v plicích a celou výměnu zrychlit. Pokud vycházíme z předpokladu, že 

přirozený klidový dechový vzor počítá převážně s nádechovou aktivitou bránice 

v koaktivaci s vnitřními vrstvami břišních svalů ( Vojta1995, Véle2006), pak 

logickým krokem, který povede ke zvýšení vnitřního objemu hrudníku je krom 

zvýšených exkurzí bránice i zvýšení exkurzí žeber a tím i ke zvětšení exkurzí 

hrudníku do stran i kraniálním směrem. Této změně pomáhá zvýšení aktivity 

interkostálních svalů a pomocných dechových svalů.  

Moderní doba však sebou přináší změny v motorickém projevu člověka. 

Společně s celkovou hypokinezí, zvýšenými nároky na statické zatížení 

svalového systému se tedy i psychosociální vlivy podepisují i na změně 

klidového motorického vzoru dýchání a tím i na funkci HSSP 

 

3 Nocicepční faktory.  

Akutní i chronická onemocnění v anamnéze člověka hrají významný 

faktor ovlivňující kvalitu zapojení funkce souhry HSSP. Pro pochopení tohoto 

vlivu je nejprve zapotřebí objasnit rozdíl ve významu slov jako bolest a 

nocicepce. 

 

Bolest je fenoménem, který je stále aktuálním tématem bádání a který je 

stále zahalen tajemstvím a dohady (Melzack, Wall 2005). Víme, které typy 

vláken vedou bolestivé impulsy, nicméně stále nebyly předloženy přesvědčivé 

důkazy o existenci specializovaných receptorů, které by reagovali výhradně na 

bolestivé signály. Krom teorie specializace receptorů a teorie frekvenční je vžitá 

představa volných nervových zakončení pro převod bolestivých vzruchů. Ty 

reagují na chemické složení okolního prostředí a vzruch dokáží přenést i na 

základě působení parakrinních látek ze svého okolí. Volná nervová zakončení 

navazují téměř výhradně na nervová vlákna typu C a vedou bolestivé vzruchy 

pomalé a difúzní bolesti. Díky pracím Melzacka Walla (2005) víme, že ne 

všechny typy bolestivých vzruchů musí nutně doputovat do našeho vědomí. Na 
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jednotlivých hierarchických úrovních CNS se tyto impulzy dokáží překrýt, či 

tok bolestivých počitků přerušit. Spolehlivě bylo toto působení prokázáno na 

segmentální míšní úrovni (Vrátkový princip kontroly bolesti) a zároveň 

sestupnými inhibičními drahami z oblasti periaqueduktální šedi, které fungují 

pravděpodobně na bázi endogenních opiátů. 

   Zde však narážíme na paradoxní výklad. Někteří náboženští fanatici, 

nebo lidé s určitou sexuální orientací můžou vnímat silně bolestivé vjemy, 

spojené i s výrazným poškozením tkáně, jako příjemné. Endorfinová teorie jako 

vysvětlení zde neobstojí, neboť neplatí u všech lidí, nýbrž jen u lidí s odlišným 

momentálním stavem mysli. Jako vysvětlení můžeme požít teorii Marshala in 

(Melzack 1978), který uvažuje bolest pouze jako psychologický fenomén. 

Jinými slovy nociceptivním signálům, které doputují až do vědomí je tak jako 

každé aferentní informaci přiřazen limbickým systémem emotivní náboj.  Až v 

tomto okamžiku můžeme mluvit o bolesti.  

 Opustíme nyní tradiční vnímání pojmu nocicepce (lat. Noccere – 

škoditi ubližovati) tj. jako informaci o reálném, či hrozícím poškození. 

Z hlediska biokybernetiky by se na nervový systém dalo pohlížet, jako na složitý 

regulační systém. V zájmu zachování funkce potřebuje každý systém velké 

množství informací z vnitřního i zevního prostředí. Součástí těchto informací 

musí být i informace o tom, jak vnitřní i okolní prostředí reagovalo na 

efektorové signály. Jedná se tzv. princip zpětné vazby. Každý regulační systém 

sleduje velké množství hodnot a jejich neustálé vyhodnocování umožňuje 

regulačním mechanismům zasáhnout dříve, než dojde k výraznému vychýlení 

funkce a tím i k potenciálnímu ohrožení stability systému. Z tohoto úhlu 

pohledu můžeme nocicepci vnímat jako každý signál, který informuje o tom, že 

sledovaná hodnota překročila své fyziologické hranice a nepodniknou-li se 

adekvátní protiopatření, hrozí ztráta stability systému, nebo dokonce jeho 

poškození.  

 



Disertační práce  -   Hluboký stabilizační systém páteře vyvolaný stimulací reflexní lokomoce mění parametry 
klidového dýchání 

 

41 
MARTIN PIVEC   2012 

Z tohoto pohledu je potřeba brát v úvahu všechna chronická i akutní 

onemocnění vnitřních orgánů v anamnéze jako potenciální zdroj negativního 

ovlivnění funkce HSSP. Nociceptivní signály nemusí však přicházet výhradně z 

patologicky postižených lokalit. I nevhodně volená strava či špatná životospráva 

mohou vést k zvýšenému nociceptivnímu dráždění a tím i ke změně fungování 

HSSP. 

 

4 Chirurgické zákroky v anamnéze 

Funkce HSSP je postavena i na biomechanických principech, které 

počítají s určitou elasticitou pojivové tkáně. Pooperační jizva, i pokud je zhojena 

per primam, znamená změnu biomechanických vlastností a může ovlivnit 

výslednou souhru HSSP. Krom toho čerstvá, i po letech zaktivovaná jizva 

(Lewit 2009, 2004) je zdrojem nociceptivních signálů viz výše. 

 

5 Kvalita stereognózie 

Funkce svalů hlubokého stabilizačního systému je stejně jako většina 

pohybových projevů řízena CNS. Z neurofyziologických poznatků (Véle 1997 

Králíček 2002,  atd.) víme, že pro vznik a řízení každého pohybu je důležitá 

kvalita senzitivních informací z proprioceptivních i exteroceptivních čidel. 

Stereognostická funkce ve své první fázi (viz výše) integruje informace ze všech 

senzorických modalit a vytváří tak „holografický“ obraz aktuální situace 

(homunkulus). Z důvodů, které prozatím nejsou známy, může však být kvalita 

holografického obrazu rozostřena a tím i plánování a regulace pohybu jsou 

nepřesné. Předpokládá se, že na kvalitě stereognózie se mohou projevit 

nociceptivní vlivy (viz výše) tak i hypokineze moderní společnosti. Snížením 

množství pohybu a zvýšení statické zátěže (například při dlouhodobém sezení) 

dochází i ke snížení kvantity toku informací z proprioceptivních senzorů. 

Dobrou souhru nejen svalů hlubokého stabilizačního systému může ovlivnit jak 

kvalita senzorické informace, tak i její kvantita. 
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4. Vojtova reflexní lokomoce 

 

 

I přes všechny negativní faktory je možno souhru HSSP vyvolat pomocí 

Vojtovy reflexní lokomoce. Výhodou VRL je že není závislá na aktuální vůli 

stimulované osoby, na jejím momentálním emočním ladění ani na motorické 

inteligenci. Proto jsme pro potřeby naší studie k vyvolání souhry svalů 

hlubokého stabilizačního systému použili právě stimulaci pomocí reflexní 

lokomoce. 

Vojtova reflexní lokomoce (někdy nazývaná též jako Vojtova metoda) 

je bezpochyby první metodou, která využívá poznatků z vývojové kineziologie. 

Jedná se o soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a 

psychických poruch (Vojta 1993,1995). Jejím základním předpokladem je idea, 

že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené 

pohybové vzory. Jsou to základní pohybové matrice, jakýsi operační systém 

pohybového aparátu. Základní vzory jsou dva. Otočení ze zad na břicho a 

kvadrupedální lokomoce vpřed. Tyto vzory se v reálném motorickém vývoji ve 

své plné podobě prakticky nevyskytují, ale můžeme je spatřit v jednotlivých 

fragmentech. Mají totiž na starost udržování a propočet statiky celého 

pohybového systému během jakéhokoli pohybu. Koordinují rozložení sil, opěrné 

body a stabilitu pohybu aniž by si je člověk uvědomoval, nebo se je dokonce 

musel učit.  

Na základě studií léčby dětí s obrnou z 50. let byly identifikovány 

reflexní body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným 

pohybovým vzorům. U extrémně výbavných jedinců můžeme dokonce při 

stimulaci sledovat celý pohyb otočení, či kvadrupedální lokomoce, aniž by tyto 

pohyby byly závislé na jejich vůli. Tuto aktivitu vyvoláme zejména tlakem na 

příslušná citlivá místa (tzv. spoušťové zóny, které se nacházejí především na 

periostu kostí a fasciích). 
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Ačkoliv byla metoda původně určena pro terapii dětí s dětskou 

mozkovou obrnou (DMO,ICP) lze ji při reedukaci motorických vzorů použít i 

pro jiná neurologická či ortopedická onemocnění v dětském věku. Vyvolání 

motorických souher při stimulaci spoušťových zón lze velice dobře využít i u 

dospělých pacientů, rovněž převážně s neurologickými, či ortopedickými 

diagnózami. V našem experimentu bude použita jako stimul pro spuštění souhry 

svalů hlubokého stabilizačního systému, HSSP. 

 

 

5. Anatomicko - fyziologické poznámky 

 

Mezi svaly, které se nejvíce spojují s funkcí hlubokého stabilizačního 

systému patří m. Multifidus ( v širším slova smyslu hlubší vrstvy zádových 

svalů) m. Transversus abdominis, Svalstvo pánevního dna a bránice. Posledně 

jmenovaná je v předchozích několika letech předmětem zkoumání (Hodges 

2000, Grassino 2011, Kolář 2009), proto následující stať bude věnována 

především bránici 

 

5.1. Anatomie bránice 
Bránice je plochý sval horizontálně oddělující dutinu břišní od dutiny 

hrudní. Vytváří nesymetrickou kopulovitou klenbu, která se na každé straně 

vyklenuje různě vysoko do dutiny hrudní. Pravá klenba brániční do výše 4. 

mezižebří, levá klenba do výše chrupavky 5. žebra – obojí v exspiračním 

postavení. 

 

Dříve byla bránice považována za jednotný sval. Dnes se popisuje 16 

cípů bránice, které se slučují do 3 hlavních částí. (Slováková et all, 2000). Ty se 
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následně sbíhají ve šlašitý střed centrum tendineum. Centrum tendineum je 

trojlaločného tvaru (Čihák, 2001), klenoucí se směrem kraniálním do hrudní 

dutiny. Svalová vlákna se k němu radiálně sbíhají kraniálním směrem 

z periferie. Jelikož jsou svalová vlákna v přední části bránice o něco kratší oproti 

 její zadní části, je centrum uloženo více ventrálně. 

Inzerce svalových vláken rozděluje bránici na 3 základní část:  

 

- pars costalis začínající na chrupavkách 7. – 12. žebra,   

 

- pars sternalis – krátká a úzká část jdoucí od dorzální plochy processus 

xiphoideus a od dorzální strany pochvy přímých břišních svalů (Čihák, 2001).  

 

- Pars lumbalis začíná dvěma mediálně uloženými šlašitými cípy od těl 

bederních obratlů jako crura diaphragmatica. Crus dextrum je o něco delší a více 

ztluštělé. Upíná se oploštělou šlachou na přední část obratlů L2-L3 včetně 

meziobratlových plotének. Crus sinistrum je kratší a upíná se na tělo obratle L2 

a na příslušnou ploténku. V některých případech mohou inzerční místa crura 

diaphragmatica dosahovat až obratle L5. 

 

Laterálnější snopce lumbální části odstupují od kraniálnějších částí crura 

diaphragmatica, laterárním směrem přemosťují pomocí ligamentum arcuatum 

mediale m. iliopsoas a vytvářejí tzv. psoatickou arkádu. Od jejího laterálního 

inzerčního místa se laterálně rozpíná druhý vazivový oblouk (ligamentum 

arcuatum laterale) a vytváří tzv. quadratickou arkádu. Vlákna psoatické arkády 

se rozepínají od těl obratlů L1-L2 a inzerují na  hrot processus costarius 

L1. Quadratická arkáda se rozpíná laterálně od hrotu processus costarius L1 a 

přemostěním m. quadratus lumborum inzeruje až k 12. žebru. V obou případech 

se bránice s přemosťujícími vazy stýká (Véle, 2002). 
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Obr.8 Bránice a svaly dorzální části trupu. Zdroj Čihák 1997 

 

Na  hranicích mezi jednotlivými částmi jsou zeslabená políčka vyplněná 

jen vazivem. Mezi pars sternalis a pars costalis je to trigonum sternocostale a 

mezi pars costalis a pars lumbalis je to trigonum lumbocostale.  

 

V bránici jsou také otvory, kterými prochází vedení jednotlivých 

systémů mezi dutinou břišní a dutinou hrudní. Před páteří ve střední čáře, 

v místě, kde se kříží vnitřní okraje crus mediale dexter et sinister je hiatus 

aorticus ve kterém je umístěna aorta a hlavní mízní kmen. Ventrálně, 

v rozestupu crura medialia je hiatus oesophageus, kterým vstupuje do dutiny 

břišní jícen a nervus vagus. Vpravo od centrum tendineum se nachází foramen 

venae cavae, kudy prochází vena cava inferior i větévky n. phrenicus zásobující 

břišní plochu bránice. Vzadu při páteři procházejí svalovými snopci crus 
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mediale truncus sympathicus a n. splanchnicus major et minor společně s v. 

azygos a v. Hemiazygos. 

 

Celý sval je inervován pomocí n. phrenicus pocházejícího ze segmentu 

C4, nicméně část vláken pochází i ze segmentu C3 i ze segmentu C5. Vlákna 

vedoucí ze segmentu C5 často vedou jako samostatná větev plexus brachialis. 

Nesou označení n. phrenicus accessorius. Každá polovina bránice je inervována 

zvlášť pravým nebo levým n. phrenicus. Jejich poškození tak vyvolá obrnu 

příslušné poloviny svalu (Čihák, 1997).  

 

Struktura svalových vláken je symetricky rozložena. 50% vláken je typu 

I (slow oxidative), která jsou typická vyšším obsahem myoglobinu, nižším 

stupněm unavitelnosti a vytvářejí pomalé kontrakce aerobního charakteru. 

Druhá polovina vláken je typu II B (fast glycolitic) Tato vlákna jsou typická 

svou nízkou oxidační kapacitou a uplatňují se zejména při rychlých kontrakcích 

nezávislé na kvantitě přísunu kyslíku. Podle Palečka (2001 ).se, že na běžné 

kontrakci bránice při dýchání se rychlá vlákna podílejí jen malou částí. 

 

 5.2. Ontogeneze bránice  
 

V ontogenetickém vývoji předchází bránici příčná mesenchymová 

přepážka. Během embryonálního vývoje se bránice tvoří splynutím vazivových 

sept (septum transversum, membrana pleuroperitonealis), vazivového závěsu 

jícnu (mesoesophagus) a svalového materiálu, který pochází z krční oblasti. 

Nepárová střední část septum transversum je základem pro centrum tendineum. 

Bránice je v podstatě krční sval a i v dospělosti lze její původ odvodit inervací 

pocházející převážně z nervus phrenicus segmentálně z oblasti C3-5. N 

(internetový zdroj č.5) 
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 Na druhou stranu okrajová část mezenchymového základu bránice 

má svůj původ v materiálu stěny trupu. Je pravděpodobné, že svalové buňky, 

které během vývoje tuto část stromatu bránice kolonizují, jsou téhož původu. 

Podle Dvořáka et Holibky (2006) pro tuto teorii svědčí nejen fakt, že senzitivní 

inervace bránice pochází zejména z intercostálních nervů, ale i z histologického 

pozorování inzerčních míst bránice. Na čtyřech kadaverózních preparátech bylo 

prokázáno, že longitudinálně probíhající vlákna bránice nevykazovala terminální 

přechod ve vazivovou strukturu charakteru úponu. Nabízí se proto vysvětlení, že 

konce bráničních svalových vláken jsou paralelně promíchány s vlákny 

nejhlubší vrstvy svaloviny trupu, kterým je m. transversus abdominis. Tento 

úkaz může přinést možný strukturální podklad pro vysvětlení funkčních 

souvislostí bránice nejen při stabilizaci trupu.  

 

 

5.3. Fylogeneze bránice 
 

 Výskyt bránice ve fylogenetickém vývoji byl dlouhá léta spojován 

výhradně s ptáky a zejména se savci. Existenci membranózních přepážek, které 

oddělují pharynx od žaludku lze však pozorovat již mezi strunatci. Tak 

například u sumků a sliznatky bylo pozorováno atrium, který odděluje prostor 

mezi hltanem a zbytkem trávicí trubice.  U pláštěnců rovněž existuje membrána, 

která odděluje srdce a pharynx od trávicího systému, byť konec trávicí trubice se 

vrací zpět do kraniální části a vyúsťuje přes odchozí sifon. Na výše uvedených 

případech bývá demonstrován první výskyt principu membrány, která odděluje 

prostor pro příjem potravy od systému, který na další úrovni potravu 

zpracovává.  Podobné struktury byly nalezeny i u ryb, obojživelníků, plazů i 

některých ptáků, nicméně nejedná se o naprosto homologní funkční strukturu. 

Například bránice aligátora amerického není umístěna na konci jícnu. Plíce jsou 

navíc umístěny v břišní dutině, takže aktivita bránice, na rozdíl od vyšších 
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živočichů, spíše vypuzuje vzduch z plic ven. Podobný princip je i u některých 

dalších plazů a obojživelníků. U ptáků a savců už jsou plíce umístěny již 

stabilně nad brániční membránou. Při rozboru nálezu vyjíměčně zachovalé 

fosilie Sinosauropteryxe  byly plíce nalezeny v břišní dutině, podobně, jako u 

aligátora amerického. Tímto nálezem lze dokládat, že dinosauři byly přímým 

pokračováním plazů. Zároveň lze zpochybnit názory, že ptáci se vyvinuly právě 

z ještěrů. Vysvětlení pro migraci plic z dutiny břišní do dutiny hrudní u ptáků a 

savců, je možné z principu přírodního výběru. Při zvýšení nároků na krevní oběh 

a potřeby lepšího okysličení během vývoje, plíce „vyhřezli“ do dutiny hrudní. 

Takto vyvinutí jedinci pak měli následně lepší šanci na přežití a předávaly tento 

princip dále. Přesto vše u ptáků nelze pozorovat bránici, jako klasický 

nádechový sval.  

 

U savců pohybujících se quadrupedálním typem chůze je bránice 

orientována v předozadním směru poněkud šikmo. Od ventrálních začátků se 

dorzálním směrem sklání více kaudálně.  „Horisontalisovaná“ bránice, která má 

minimální rozdíl ve sklonu mezi předním a zadním klenutím je 

charakteristickým rysem primátů a zejména člověka.  

 

 

5.4.  Regulace dýchání 
 

  Základním principem regulace dýchání je co největší účinnost při 

minimálním výkonu. Co do úlohy je to funkce čistě viscerální, měla by být tedy 

regulována výhradně autonomním nervovým systémem. 

Chod a dynamiku však zajišťuje kosterní svalstvo, které je většinou pod 

volní kontrolou. Dýchání jako celek má tedy dva oddělené regulační 

mechanismy a to na několika úrovních řízení.  
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5.4.1. Viscerální regulace dýchání  

 

  Většinu chodu viscerálních orgánů zajišťuje autonomní nervový 

systém, tedy sympatikus a parasympatikus. Jeho funkcí v dýchacím systému je 

nastavení průsvitu dechových cest, zejména v jejich terminálním průběhu.    

  Dalším mechanismem, který obstarává autonomní nervový systém je 

produkce hlenu slizničními buňkami, který má protektivní funkci imunitního 

charakteru.  

  Autonomní nervový systém ve svém obecném principu nastavuje 

organismus na stav zvýšené aktivity či pohotovosti anebo relaxace a regenerace, 

kdy je pohotovost snížena. Z hlediska fylogeneze to odpovídá stavům, kdy je 

člověk nucen okamžitě reagovat při zvýšeném nebezpečí či ohrožení života. 

Tuto část obstarává sympatikus.  

  Parasympatikus je na druhou stranu tou složkou, která má za úkol 

relaxaci a hlavně regeneraci po zátěži. 

 

  Sympatikus  

 

  Vliv sympatiku na plíce se poněkud odlišuje od vlivu na ostatní 

viscerální orgány. Zatímco gastrointesticiální trakt, ledviny, pohlavní orgány 

apod. jsou při působení sympatiku odkrveny, plíce jsou zásobeny krví velmi 

dobře a jsou i velice dobře ventilovány roztažením terminálních bronchiolů. 

Hladká svalovina ve stěnách terminálních bronchiolů obsahuje hlavně beta 2 

receptory pro sympatikus a reaguje na jejich podráždění relaxací svalu a tím i 

větší světlostí bronchiolu. Součástí působení sympatiku je i snížená produkce 

hlenu v dýchacích cestách.  

  Mediátory pro sympatikus jsou hlavně adrenalin a noradrenalin.  
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 Parasympatikus  

 

  Účinky jsou u parasympatiku přesně opačné. Pod jeho působením se 

dýchací cesty uzavřou, a produkce hlenu se zvýší. Receptory parasympatyku 

v hladké svalovině terminálního bronchiolu jsou hlavně muskarinové 

cholinergního typu. 

 

  Světlost dýchacích cest není regulována pouze autonomním nervovým 

systémem. Mediátory v tomto případě mohou být Substance P a VIP pro 

bronchodilataci.  

  Naopak silnou bronchokonstrikci způsobují leukotrieny LTC4  LTD4 a 

LTE4 ( Paleček 2001). Princip této regulace však dosud není znám.  

 

Poměr ventilace – perfuze 

 

  Tato hodnota udržuje optimální průtok krve plicními kapilárami a 

ventilaci příslušných alveolů v každém jednotlivém úseku plic zvláště. Pokud 

tedy dojde z jakékoliv příčiny k snížení průchodnosti plicní kapiláry, dojde i ke 

kontrakci terminálního bronchiolu v příslušném alveolu, který zajišťuje výměnu 

plynů v hypoperfundované kapiláře. Tím dojde i k hypoventilaci v příslušném 

alveolu. Tato regulace funguje i naopak. Neprobíhá-li žádná ventilace alveolu, 

není žádný průtok plicní kapilárou. Tato hodnota platí pro každý alveolus zvlášť 

a je velmi pečlivě udržována z toho důvodu, aby nedošlo k venózní příměsi do 

arteriálního řečiště, či neadekvátní distribuci vzduchu v plicích. 
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5.4.2.  Chemická regulace dýchání  

  

  Chemickými stimuly, kterými se dýchání řídí, můžou být různé druhy 

informací z chemoreceptorů umístěných na úrovni bifurkace karotid, na odstupu 

korakobrachiálních artérií z aorty a v prodloužené míše v CNS. Tyto receptory 

jsou citlivé na složení krve a parciálních tlaků plynů rozpuštěných v krvi, 

respektive v mozkomíšním moku. V případě podráždění nefyziologickými 

hodnotami krevních plynů, hlavně O2 a CO2, či změnou pH, vysílají tyto 

receptory své impulsy do regulačních okruhů dýchání v CNS a ovlivňují průběh 

i dynamiku dýchání.  

  Z ověřených experimentů vyplývá, že nejdůležitějším stimulem pro 

dechovou funkci je pravděpodobně parciální tlak CO2 ve venózní krvi.       

Dokázal to svým pokusem např. Philipson, (in Paleček 2001) když napojil ovce 

arteriovenózním zkratem na umělé plíce. Veškeré plyny byly vyměňovány 

v umělém ventilátoru. Chybící stimulace chemických čidel způsobila zastavení 

dechových pohybů u ovcí. Po ukončení pokusu byly ovce zpět napojeny na 

normální oběh a dýchání se spontánně obnovilo.  

 

  Stimulace na bázi receptorů citlivých na kyslík je poněkud slabší. Při 

běžně zvýšených metabolických nárocích je většinou zvýšena ventilace na 

podkladu zvýšení  koncentrace CO2, takže k hypoxickému podnětu nedojde. Při 

vdechování vyššího poměru O2
 může dojít ke zvýšení ventilace, ovšem není-li 

tlak větší než 60 torrů.(in Hui 2003) 

 

Stimulace dýchání je také závislá na pH krve. Je-li pH vyšší je 

stimulována hyperventilace, je-li nižší, je dýchání spíše tlumeno.  
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5.4.3. Motorická regulace dýchání  
 

  Motoriku dýchání regulují dva od sebe oddělené systémy. První je 

odpovědný za volní regulaci dýchání, druhý za jeho automatismus a rytmicitu.  

   Systém volního ovládání dýchání je lokalizován v mozkové kůře 

v oblasti Betzových pyramidových buněk. Terminály těchto neuronů pak 

ovlivňují alfamotoneurony v předních rozích míšních, zásobující dechové 

svalstvo. Tímto systémem je zajišťováno volní ovlivnění dechu, ovšem pouze do 

jisté míry (Plum 1994). 

  Rytmicitu a automacii zajišťuje systém, který je lokalizován v 

oblasti pons varoli a v prodloužené míše. Zakončení se rovněž nachází na 

alfamotoneuronech dechových svalů v míše, jeho aktivita je však na vůli 

nezávislá  V případě volního ovládání je systém tlumen.  

  Na prvním stupni je tento mechanismus zajišťován na míšní úrovni za 

pomocí reciproční inervace, kdy se při výdechu inhibují nádechové 

motoneurony. 

  Druhý stupeň je daný jakýmsi recipročním okruhem v oblasti 

prodloužené míchy, též někdy nazývané jako dechové centrum. 

  Základním principem dechového centra je jeho cyklická aktivita, ke 

které v základním modelu postačí i pouhé tři neurony (Stejskal 1981). Ačkoliv 

přesné fungování a lokalizace tohoto centra není dosud zcela jasné, představa o 

něm je následující : 

   

  V prodloužené míše, v její dorzální části v okolí tractus solitarius se 

nachází skupina inspiračních neuronů, které monosynapticky ovlivňují bránici. 

Ve ventrální části v oblasti nc. ambicus a retroambicus jsou umístěny neurony, 

které mají buď inspirační nebo expirační aktivitu. Většina z nich pak zásobuje 

intercostální a pomocné respirační svalstvo. U části expiračních neuronů se zdá, 

že mají inhibiční vliv na inspirační svaly. To samé funguje i opačně při expiraci. 
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Poněkud rostrálněji je uloženo seskupení neuronů, funkčně se promítající jako 

tzv. pneumotaktické a apneustické centrum. Toto centrum dokáže svými 

terminálami selektivně inhibovat a facilitovat nádechové či výdechové neurony. 

Činnost centra pravděpodobně ovlivňuje mnoho aferentních vstupů. 

 

  Mezi nejmarkantnější a experimentálně dokázané (in Paleček 2001) 

patří aference ze stretch receptorů (viz dále) vedoucí cestou n. X z plicní tkáně, 

které zvyšují svou aktivitu při zvyšující se tenzi uvnitř plic. Důkazem pro jejich 

existenci je fakt, že po přetětí vagu nastává prohloubení dechového rytmu. 

 

a) Pomalu se adaptující tahové receptory (SAR) 

 

  Tyto receptory zprostředkovávají informace o natažení plicní tkáně. 

Jsou umístěny v hladké svalovině, ve stěně průdušek a vzruchy z těchto 

receptorů putují cestou n. vagus do nucleus tractus solitarii. Aferenty jsou také 

podstatné pro Hering – Breureůvy reflexy (viz dále) 

 

Hering – Breuerovy reflexy 

 Vyvolány jsou tahovými, pomalu se adaptujícím receptory 

s myelinizovaným vláknem. Hering - Breuerůvy reflexy jsou dva ( Slonin 2005 ) 

-  

I. Inflační: přetrvávající plicní inflace a obzvláště hyperinflace způsobuje 

prodloužení délky výdechu.  

 

II. Deflační naopak způsobuje zkrácení výdechu při přetrvávající deflaci. 

Při klidném dýchání je sice účinek těchto reflexů nevýznamný, ale při 

zvýšeném úsilí je facilitace patrná. 

 

b) Rychle se adaptující dráždivé receptory (RAR) 
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   Jsou myelinizovaná nervová zakončení pod respiračním epitelem. Jde 

o receptory s poměrně rychlejší adaptací, než SAR. Impulzy vysílají na základě 

mechanických a chemických podnětů či na základě kolapsu plic. Předpokládá 

se, že jsou zodpovědné za zívání a zároveň za obrané reflexy kašle a kýchání, při 

podráždění mechanických a chemických receptorů.  

  Největší koncentrace receptorů citlivých na mechanické podrážení je 

hlavně v horních cestách dýchacích a v proximální části dolních dýchacích cest. 

Kašel je proto možno vyvolat nejvíce v oblasti trachey a v hlavních větvích 

bronchiálního stromu. Podnětem pro tyto receptory může být vdechnutá 

částečka prachu, pylu, ale i určité množství hlenu, produkované za 

patologických okolností. 

 

  Mezi další aferentní stimuly patrně patří i stimulace z chemoreceptorů, 

vliv z limbického systému v mozku, vegetativní vlivy, mechanocepce 

z dýchacích cest a ochranná reakce na ně a mnoho dalších. Mezi nejdůležitější a 

nejmasivnější, patří aferentace z propriceptorů a to konkrétně z Golgiho 

šlachových tělísek, z intrafuzálních vláken ve svalu a z kloubních 

proprioceptorů. Tento vstup nemusí být pouze z respiračních svalů a hrudní 

stěny, ale může být lokalizován a sumarizován ze všech proprioceptivních 

aferentních vstupů. Záleží přitom jak na jeho kvantitě, tak i kvalitě. Zvýší-li se 

námaha, celkem rychle se zvýší i ventilace. Pro regulaci pouze chemickou je 

okamžitost této reakce příliš pomalá.  

 

Podíváme-li se na dýchání jako na uzavřený biokybernetický model, 

musí dechová motorika splňovat dva základní požadavky. Zajistit výměnu plynů 

adekvátně podle momentálních potřeb systému, přitom ale za cenu minimálních 

nákladů na práci dechových svalů. Dechové svaly jsou významným 

spotřebitelem energie a na každý výkon pohybového aparátu musí být přiřazen 
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podíl spotřebované energie odpovídající práci dechových svalů. Navíc při 

přetížení není možné dát dechovým svalům prostor pro pasivní odpočinek a do 

hry vstupuje i potřeba regenerace. 

 

Efektivita dýchání je tedy dána poměrem mezi výměnou krevních plynů 

a dechovou prací. Informace o aktuálním stavu krevních plynů přináší do 

vyhodnocovacího centra chemoreceptory, které již byly uvedeny. Do údajů o 

dechové práci vstupuje několik proměnných. 

 

 Compliance 

 

  Compliance - jedná se o poddajnost plic, neboli o ochotu plicní tkáně 

následovat viscerální pleuru a tím zvětšovat objem hrudníku. Tato hodnota je 

dána hlavně biomechanickými vlastnostmi elastických vláken plicního 

parenchymu. Z hlediska histologie existuje několik typů kolagenních i 

elastinových vláken, včetně rozdílů v jejich biomechanických vlastnostech. 

Elasticita plicního parenchymu je tedy silně individuální vlastnost každého 

jedince, podobně jako třeba kongenitální hypermobilita. Informace o aktuálním 

stavu napětí plicního parenchymu proudí z tahových pomalu adaptujících 

receptorů (SAR) 

 

Hodnotou, která do údajů compliance vstupuje je velikost napětí na 

rozhraní alveolární vzduch a výstelka alveolu  

 

O dechové práci regulační systém informují šlachové receptory v 

hrudních fasciích, ve šlachách dechových svalů, keříčkovitých zakončení ve 

svalových vláknech i z anulospinálních receptorů intrafuzálních vláken. Rovněž 

nesmíme zapomenout na informace z kloubních receptorů kostovertebrálních 

kostosternálních i intervertebrálních kloubů. 
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Zajímavým náhledem do regulace dýchání je vysvětlení dušnosti na 

podobné bázi jako rozdělení bolesti a nocicepce.  Dušnost lze obecně popsat 

jako subjektivní stav člověka v situaci, kdy je pro potřebu ventilace potřeba 

vynaložit velké úsilí. Některé prameny (Paleček 2001) uvádějí podkladem pro 

dušnost je zhoršení hladin krevní plynů, nicméně klinické zkušenosti poukazují, 

že k tomuto zhoršení hladin krevních plynů nemusí dojít v každém případě. 

Dušnost je subjektivní vjem a jako takový je silně ovlivněn naší, předchozí 

zkušeností, prostředím ve kterém vzniká a v neposlední řadě i emocemi a 

osobnostním laděním pacienta. Leckterý astmatik potvrdí, že určitá úzkost 

při dýchání se u něj objeví i při pouhém setkání s obrazem prostředí, ve kterém 

se vyskytují alergeny. Nový pohled na vznik dušnosti ( Máček, Smolíková 2006) 

je postaven na zmiňovaném biokybernetickém modelu a respektuje i možnost 

koincidence dušnosti s fyziologickou hladinou krevních plynů. Při nepoměru 

informačního toku z tahových receptorů SAR ve srovnání s kvantitou informací 

z propriceptorů dechových svalů a hrudníku svalového vzniká kumulace signálu, 

který bychom mohli nazvat nociceptivním. Vzhledem k vitální důležitosti 

dýchání se tato informace rychle dostává rychle do vědomí, podle předchozích 

zkušeností, momentálního emočního ladění je jí přiřazen patřičný emotivní 

náboj a výsledný pocit lze nazvat dušností. 

 

 

Významným faktorem při regulaci dýchání hrají i dechové odpory. Plíce 

kladou dechovým pohybům při roztahování hrudní stěny určitou rezistenci. Tato 

rezistence je jedním z činitelů dechové práce, tedy čím vyšší je odpor, tím větší 

nároky jsou kladeny na respirační svaly. 

 

Statické odpory plic   

  Jsou utvářeny hlavně kontraktilitou elastických vláken v plicích 
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(compliance). Podíl na celkových odporech plic činí okolo 20%. Jejich velikost 

je závislá i na velikosti tření při rozpínání plic a momentální dechové poloze, ve 

které se hrudník nachází. Relativně nejvyšší jsou na začátku nádechu 

z maximální expirace a při „dovdechování“ z klidové nádechové polohy.  

  Zvýšený odpor při iniciální fázi je dán napětím stěny alveolu (viz 

compliance). Toto napětí pomáhá částečně snižovat alveolární surfaktant, 

nicméně i tak je iniciální fáze nádechu energeticky náročná. Druhá část 

zvýšeného odporu je určena elasticitou plic a hrudní stěny (compliance), kdy 

dramaticky klesá poddajnost a elasticita (týká se hlavně sternokostálního spojení 

a žeberních chrupavek). 

 

    Dynamické odpory plic  

  Tato rezistence je dána všeobecně prouděním vzduchu v dýchacích 

cestách, přičemž záleží na jejich délce a průsvitu. Délka dechových cest bývá 

standardní, pouze při zvýšené zátěži je iniciováno dýchání ústy, čímž se délka 

nepatrně zkrátí.  

  Daleko významnějším faktorem při určování dynamických odporů je 

průsvit bronchů, resp. všech dechových cest. Jeho velikost nepřímou úměrou 

stoupá se čtvrtou mocninou průřezu. O něco méně závisí na rychlosti proudu. 

Čím rychleji bude vzduch v cestách proudit, tím více se bude laminární proudění 

měnit na turbulentní a tím větší bude odpor tření vzduchu a tedy i dýchání. 

 

 

6. Spirometrie 

 

Dechové objemy a dynamiku při jejich změnách s výjimkou (RV) lze 

běžně změřit za pomoci spirometru. Nejobyčejnější představa o spirometru je 

válec naplněný vzduchem, plovoucí v nádobě s tekutinou. Dýchání do válce 
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způsobuje změny v objemu vzduchu ve válci a tím kolísání ponoru. Výsledná 

oscilace je zapisována na běžící papír. Dnešní spirometry jsou již napojené na 

počítačové systémy a umožňují pozorovat mnohem více údajů. 

Základní údaje, které je možno získat můžeme rozdělit na kvantitativní 

údaje o celkových objemech a kapacitách a údaje o funkčnosti plic. 

 

6.1. Fáze dechu 
   

  I.)Klidová výdechová poloha – Je to poloha, ke které dochází na konci 

klidového výdechu. Tento stav podmiňuje rovnováha všech sil, které hrudní 

stěnu stahují a sil, které ji roztahují. Mezi hlavní komponenty sil stahujících 

dutinu hrudní, patří compliance. Síly roztahující hrudník jsou dány hlavně 

bazálním svalovým tonem inspiračních svalů, tuhostí sternokostálního spojení a 

chrupavek na konci žeber.  

   

  II.) Klidová nádechová poloha je stav na konci klidového nádechu, kdy 

začíná stoupat retrakční odpor daný compliance (zvětšuje se svalová práce) 

neúměrně k množství vdechnutého vzduchu. Tato poloha je také ovlivňována 

potřebou ventilace. 

 

  Maximální III.) nádechová a maximální IV.) výdechová poloha – už 

z názvu vyplývá, že jde o stav maximálního možného nádechu a výdechu.  

 

6.2. Vlastní dechové objemy 
 

  a) Nejzákladnější objemovou jednotkou je celková plicní kapacita 

(TLC). Tato jednotka udává množství vzduchu, které jsou plíce i dýchací cesty 

schopny pojmout.  

 

  b) Reziduální  volum (RV) je množství vzduchu, které v plicích 
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zůstane i po maximálním výdechu. Reziduální množství zůstává hlavně 

v dýchacích cestách.   

 

  c) Klidový dechový objem (TV) je množství vzduchu, které člověk 

nadechne při klidové ventilaci z klidové výdechové polohy do klidové 

nádechové polohy.  

 

  d) Inspirační rezervní objem (IRV) je množství vzduchu, které je 

možno „dodechnout“ z klidové nádechové polohy do maximálního inspiria. 

(III.) 

   

e) Expirační rezervní objem (ERV) je množství vzduchu, které je možno 

„dovydechnout“ z klidové výdechové polohy do maximálního výdechu.( IV.) 

 

Funkční vyšetření usilovaného výdechu a nádechu (spirogram: 

křivka průtok/objem a křivka objem/čas). 

 

 FVC – usilovná vitální kapacita; maximální objem vzduchu, který lze po 

maximálním nádechu prudce vydechnout. 

 

 FEV1 – usilovně vydechnutý objem za první sekundu; objem vzduchu 

vydechnutý s největším úsilím za 1. sekundu po maximálním nádechu. 

 

 FEV1/VC (%) – Tiffeneaův index – kolem 80 %. 

 PEF – vrcholový výdechový průtok; nejvyšší rychlost na vrcholu 

usilovného výdechu (odpovídá vzduchu v horních DC). 

 

 MEF – maximální výdechové průtoky (rychlosti) na různých úrovních 

 FVC, kterou je ještě třeba vydechnout (nejčastěji na 75 %, 50 % a 25 %   
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 FVC). 

 

 FEF – usilovné expirační průtoky na různých úrovních již vydechnuté 

 

  FVC (25 %, 50 % a 75 %). 

 

 PIF – maximální průtok dosažený na vrcholu nádechu. 

 

 MIF50 – střední nádechový průtok na úrovni 50 % nadechnuté FVC. 

 

 

 

7. Materiál a metoda 

 

Jedná se o studii, která má ověřit, zda je dostupnými diagnostickými 

metodami možno prokázat vliv stimulace reflexní lokomoce na dýchání.  

 

Experiment proběhl na 17 jedincích ve věku 18-28 let s věkovým 

průměrem 22,6 let. Jednalo se o 12 mužů a 5 žen. Žádná ze sledovanýh osob v 

době měření netrpěla akutním onemocněním, které by mohlo ovlivnit respiraci, 

ani se neléčila s žádnou chronickou, nebo systémovou chorobou. Krom 

hormonálních kontraceptiv u 3 žen žádná z vyšetřovaných osob nebyla pod 

vlivem krátkodobé ani dlouhodobé farmakologické medikace. U sledovaných 

osob v době měření nebyla zjištěna morfologická ani motorická vada, či jiná 

odchylka, která by mohla ovlivnit respiraci. U třech osob byla v anamnéze 

zjištěna pooperační jizva po appendektomii v oblasti pravého podbřišku. Zbytek 

sledovaných osob byl bez chirurgických zákroků v anamnéze. Všechny 

sledované osoby byly nekuřáci. Vyšetření bylo provedeno nejméně 2 hodiny po 
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jídle. 

 

Všichni účastníci experimentu byly dopředu informováni se záměrem 

studie, jeho průběhem a byli instruováni, jakým způsobem mají spolupracovat 

Na důkaz svého svolení s účastí na experimentu  podepsal každý z 

vyšetřovaných informovaný souhlas. 

 

7.1. Postup měření 
 
U všech zkoumaných osob bylo nejprve provedeno běžné spirometrické 

vyšetření plicních funkcí podle standardního protokolu (Pellegrino et all 2005 ) 

Zkoumaní probandi zaujaly pozici vsedě tak, aby flexe v kyčelním, kolenním i 

hlezením kloubu zaujímaly 90o Plosky obou nohou byly opřené o podložku. 

Vyšetřovaný jednou rukou držel náustek, zatímco druhá ruka volně visela podél 

těla. Před počátkem měření proband na nos nasadil nosní klip, poté vložil 

náustek do úst a pevně jej obejmul rty. Nato byl spuštěn spirometrický záznam, 

získán klidový záznam objem-čas a maximální usilovná křivka průtok-objem. 

Získání základních parametrů zabralo 30-40 vteřin a bezprostředně poté, aniž by 

byl přerušen spirometrický záznam, nebo vyšetřovaný vyjmul náustek z úst, 

ulehl na lehátko. Záznam pokračoval vleže až do celkové délky trvání 3 minut v 

režimu klidného, s vyjímkou decentračního postavení, ničím nekorigovaného 

dýchání. Tento postup byl opakován u každé vyšetřované osoby za všech třech 

dále popisovaných situací  

 

7.2. Situace 
 
Pro ověření vlivu stimulace reflexní lokomoce jsme se rozhodli sledovat 

dechové funkce za třech situací, které byly u všech vyšetřovaných osob vždy 

stejné. 



Disertační práce  -   Hluboký stabilizační systém páteře vyvolaný stimulací reflexní lokomoce mění parametry 
klidového dýchání 

 

62 
MARTIN PIVEC   2012 

 

1 - první situací bylo normální, ničím neovlivněné dýchání. 

 

2 -  Druhou situací byla takzvaná pozice v decentraci. Jak bylo popsáno 

v teoretických východiscích, jedná se o stav, kdy svalová aktivita na 

jednotlivých segmentech není zcela vyvážená. Tento stav můžeme pozorovat u 

novorozeněte v období 0-4 týdny a vyskytuje se různé míře a intenzitě nejen u 

pacientů s tzv. vadným držením těla, ale i pacientů s respiračním onemocněním. 

Pro účely simulace decentračního postavení byla vyšetřovaná osoba záměrně 

uvedená do pozice 

 

 

 

v sedu: 

 

Zvýšená kyfóza hrudní, protrakce ramen, reklinace krční páteře, vnitřně 

rotované kyčelní klouby a kolena ve valgózním postavení. Tato pozice byla 

udržována pacientem  

 

v lehu: 

 

Pacient v lehu na zádech. Pozice hlavy byla uvedena do reklinace, 

pletence obou horních končetin do protrakce a v ramenou do vnitřní rotace. 

Loketní klouby do supinačního postavení s ulnární dukcí.Pro dolní končetiny 

bylo nastení v následujících pozicích. Oba kyčelní klouby byly pasivně tlačeny 

do vnitřní rotace v addukčním postavení. Hlezenní kloub a noha pasivně tlačeny 

do inverzního postavení. 

 

Ihned po skončení měření druhé situace byla u vyšetřované osoby 
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zahájena stimulace reflexní lokomoce. Doba celkové stimulace byla 20 minut, 

přičemž 10 minut byl vyšetřovaný stimulován vzorem reflexního plazení a 

zbylých 10 minut vzorem reflexního otáčení. Oba vzory se po 5 minutách 

stimulace stranově vystřídaly. 

 

Stimulaci prováděli dva terapeuti školení ve Vojtově metodě. Pro vzor 

reflexního otáčení typu RO1 byly vybrány následující spoušťové body 

 

hrudní zóna na záhlavní straně 

záhlavní zóna 

zóna akromionu na čelistní straně 

Spina iliaca anterior superior na záhlavní straně 

 

 

Pro vzor reflexního plazení byly vybrány následující spoušťové zóny 

Hlavová zóna 

Zóna při margo medialis scapulae při nákročná horní končetině 

Zóna m. gluteus maximus při nákročné dolní končetině 

Zóna laterální části paty při nákročné dolní končetině 

 

3 - Po skončení stimulace reflexní lokomoce bylo provedeno třetí 

spirometrické měření, tentokráte již bez jakýchkoliv zásahů do držení těla 

vyšetřované osoby. 
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7.3. Přístrojové a softwarové vybavení 
 

 
Pro zajištění spirometrického měření byl použit přístroj Flowhandy 

ZAN 100 USB s lamelovou proměnnou clonou výrobce ZAN, Messgeraete 

GmbH z Oberthuly v Německu. Přístroj byl dle doporučení výrobce kalibrován 

pomocí třílitrové kalibrační pumpy. Pro vyhodnocení standardních plicních 

funkcí byl použit originální software ZAN GPI 2.00. Vzhledem k tomu, že ve 

sledovaném souboru byly pouze zdraví lidé, ke sledování byly doporučeny 

parametry  

 

VC – vitální kapacita 

ERV – expirační rezervní objem 

IC – inspirační kapacita 

FEV1 – usilovný výdech za 1 vteřinu 

 

Doporučeno bylo i sledování parametru IRV, ale z neznámých 

technických důvodů nebyla hodnota IRV u 9 případů zaznamenána, proto je ve 

studii ve smyslu měření spirometrie bude nahrazena parametrem IC 

 

Speciální softwarové vybavení pro potřeby posouzení hodnot, které 

nejsou standardními vyšetřovacími postupy spirometrie bude popsáno v 

následující stati.  

 

7.4. Speciální část 
 
Po vyhodnocení standardních spirometrických parametrů plicní funkce 

bylo nutno vyhodnotit i zbytek záznamu, na kterém bylo zobrazeno klidové 

dýchání. Vizuální analýza záznamu ukázala, že mezi třemi simulovanými 

situacemi existuje rozdíl. Tento rozdíl potvrzují i klinické zkušenosti, když při 
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stimulaci reflexní lokomoce dojde nejen ke změněně v lokalizaci dechové 

motoriky, ale i určitému zklidnění dechu. Tato změna nastává jak u zdravých 

jedinců, tak u pacientů s vertebrogenními obtížemi, ale i s respiračním 

onemocněním.  Právě respirační pacienti po takovéto změně motoriky udávají 

určité zlepšení subjektivního stavu, zejména ve formě „snadnějšího“ dýchání a 

možností snadnější expektorace hlenu. Proto byl fokusem našeho pozorování 

více klidový dech. Standardní spirometrické přístroje však nenabízejí možnost 

vyšetření klidového dechu. Oslovený distributor společnosti ZAN, Messgeraete 

GmbH bohužel odmítl poskytnout softwarový algoritmus pro dekódování údajů 

z proudového analyzátorů spirometru. Proto jsme přistoupili k náhradnímu 

řešení. Grafické zobrazení celého spirometrického záznamu bylo softwarově 

převedeno do bitmapového obrazu. Převodem do bitmapového obrazu jsme 

získaly rozložení obrazu, a tím i celé křivky, na jednotlivé pixely. Díky 

jednotnému souřadnicovému systému a shodnému rozlišení, který na 

bitmapovém obrazu vznikne, je možno odměřovat jednotlivé vzdálenosti. Čísla, 

která tímto měřením vzniknou, jsou tedy počtem jednotlivých pixelů. Obdobný 

způsob měření z obrazového záznamu byl použit v pracích Kolář et all (2009)  a 

Rychnovský,Pivec (2009) při pozorování změn v motorice bránice. Udávaná 

čísla tedy nejsou absolutní jednotkou vzdálenosti v jednotkách délky. Při 

poměrovém hodnocení jednotlivých situací, resp. vyšetření nám však s vysokou 

přesností ohodnocují změny v chování křivky spirometrického záznamu. 

Na vzniklém bitmapovém obrazu spirometrické křivky klidového 

dýchání byly stanoveny zlomové body mezi jednotlivými fázemi dechu. 

Nádechy a výdechy, resp. výdechy a nádechy. Každý z těchto bodů měl v 

obrazu svou pozici, kterou bylo díky souřadnicovému systému možno číselně 

vyjádřit. Exportem do programu scanwiew, použitého rovněž ve studii 

Rychnovský, Pivec (2009) jsme odměřili jednotlivé vzdálenosti na bitmapových 

obrázcích grafického záznamu spirometrické křivky. Tím vznikly hodnoty, ze 

kterých jsme odvodily hodnoty pro zjištění poměrových údajů mezi 
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jednotlivými vyšetřeními. Údaje na ose x se podobně, jako na spirometrickém 

záznamu rovnaly hodnotám nesoucí informace o časovém průběhu, zatímco 

údaje na ose y se rovnaly změnám objemovým. 

Současně jsme stáli před problémem, jak poměřit časové údaje společně 

s objemovými. Protože křivky klidového dýchání málokdy připomínají přímku, 

pohlíželi jsme na nádechovou, resp. výdechovou křivku jako na parabolickou 

křivku. Vepsaná plocha paraboly pak představuje vyjádření poměru mezi 

objemovými a časovými změnami nádechu, resp. výdechu. Jinými slovy čím 

déle se vydechuje velký objem vzduchu, tím větší bude celková plocha poměru. 

Pokud bude stejný objem vzduchu vydechován s větší rychlostí, tzn. po kratší 

dobu, bude celková plocha křivky menší. Stejně tak i opačně pokud za stejnou 

časovou jednotku bude vydechnuto větší množství vzduchu, bude celková 

plocha vnitřního obsahu paraboly větší. 

 

Pro výpočet plochy parabolického zakřivení jsme použili starý 

geometrický princip výpočtu kvadratury paraboly (Internetový odkaz č. 3) 

popsaného Archimédem již ve 3 století před kristem. Tento princip definuje 

vnitřní plošný obsah paraboly jako 4/3 vepsaného trojúhelníku ( obr 9)  

Vepsaný trojúhelník jsme získali jako polovinu obdélníku (resp. čtverce) 

rozepjatého mezi zlomovým bodem nádechu a výdechu. ( Obrázek 9) 
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Obr 9. Princip výpočtu plochy paraboly podle Archimeda (wikipedia – 

Inernetový  odkaz č.3) 

Pro posouzení tendencí obou situací jsme vybrali poslední dvě minuty 

záznamu, kdy již byl klidový dech po počátečním spirometrickém zatížení s 

maximálními dechovými exkurzemi stabilizován.  Hodnoty výpočtu obsahu 

všech křivek byly sečteny dohromady a výsledná hodnota uváděná v tabulce 5 

jako kvadratura paraboly, je tedy celkovou hodnotou pro poměry nádechu, resp. 

výdechu pro každou sledovanou situaci.   

 

 

 

 

     7.5. Statistické zpracování dat. 
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Vzhledem k malému počtu dat a některým vychýleným hodnotám byl 

upřednostněn  neparametrický přístup. 

Relevantní charakteristiky jsou median, rozpětí (min-max), percentily. 

Průměry a SD jsou uvedeny pouze pro kompletaci charakteristik, ev. 

rychlejší orientaci. 

Porovnání parametrů měřených ve třech odlišných situacích bylo 

provedeno Friedmanovým testem. Při zamítnutí shody ve všech  situacích 

následovalo srovnání dvojic situací  Wilcoxon Signed Rank testem s adjustací p 

hodnot (Bonferroni). 

Wilcoxon Signed Rank test byl použit rovněž ke srovnání hodnot 

měřených parametrů při nádechu a výdechu. 

Přesný interval spolehlivosti pro procenta byl použit pro odhad dolní 

hranice výskytu sledovaných kladných (záporných) změn. 

 

Použitý software:  IBM SPSS Statistics  Version  20 
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8. Hypotézy 

 

Protože klinické zkušenosti ukazují, že pod vlivem Vojtovy reflexní 

stimulace dochází ke zklidnění dýchání a ke zlepšení subjektivního stavu 

pacientů s respiračním onemocněním, zejména obstruktivního typu. Podle 

našeho názoru tato změna nastává díky třem faktorům v dýchání.  

 

 1) Pacienti s obstruktivní chorobou plicní udávají po Vojtově 

reflexní lokomoci snadnější možnost nadechnutí. Předpokládáme, že toto 

subjektivní hodnocení není dáno změnou celkového objemu plic  (VC), ale 

přesunem klidového dýchání z hyperinflačního postavení plic více do expirace. 

To by předpokládalo snížení expiračního rezervního objemu (ERV) po vojtově 

reflexní lokomoci, zatímco inspirační kapacita (IC) se po stimulaci zvyšuje. 

První okruh hypotéz se bude týkat tedy standardních spirometrických parametrů 

 

 Hypotéza 1.1.  

 

HA - Parametr VC se v jednotlivých situacích mění 

H0 -  Rozložení parametru VC je v jednotlivých situacích shodné 

      

 

 Hypotéza 1.2.1  

 

HA - Parametr ERV se v situaci decentrace zvyšuje proti normálu 

H0 -  Rozložení parametru ERV  je ve všech třech situacích shodné 

 

 Hypotéza 1.2.2.  

 

HA - Parametr ERV se v situaci po stimulaci VRL snižuje proti normálu 
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H0 -  Rozložení parametru ERV  je ve všech třech situacích shodné 

 

 Hypotéza 1.2.3.  

 

HA - Parametr ERV se v situaci po stimulaci VRL snižuje proti situaci 

decentrace 

H0 -  Rozložení parametru ERV  je ve všech třech situacích shodné 

 

 Hypotéza 1.3.1  

 

HA - Parametr IC se v situaci decentrace snižuje proti normálu 

H0 -  Rozložení parametru IC je ve všech třech situacích shodné 

 

 Hypotéza 1.3.2.  

 

HA. Parametr IC se v situaci po stimulaci VRL zvyšuje proti normálu 

H0 -  Rozložení parametru IC je ve všech třech situacích shodné 

 

 

 

 Hypotéza1.3.3.  

 

HA - Parametr IC se v situaci po stimulaci VRL zvyšuje proti situaci 

decentrace 

H0 -  Rozložení parametru IC je ve všech třech situacích shodné  

 

 Hypotéza 1.4. 

    HA - Parametr IC se v jednotlivých situacích mění 

    H0 -  Rozložení parametru IC se v jednotlivých situacích shoduje 
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 2. Zklidnění dechu je dáno zmenšením počtu dechů. Ventilační 

objem klidového dýchání se může zvýšit 

 

 

 Hypotéza 2.1. 

  

HA - Počet dechů je nižší v situaci po stimulaci VRL oproti normálu 

H0 -  Rozložení počtu dechů je ve všech třech situacích shodné 

 

 Hypotéza 2.2. 

    HA - Počet dechů je nižší v situaci po stimulaci VRL oproti situaci 

decentrace 

    H0 -  Rozložení počtu dechů je ve všech třech situacích shodné 

 

 

 3. Zklidnění dechu je dáno prodloužením expirační doby 

klidového dýchání, zatímco objem ventilovaného vzduchu zůstává stejný. 

 

 

 Hypotéza 3.1. 

 

 HA - Doba nádechu v situaci decentrace je delší než doba nádechu po 

stimulaci   

          VRL 

 H0 -  Rozložení doby výdechu je ve všech situacích shodné 
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 Hypotéza 3.2.  

 

 HA - Doba výdechu v situaci decentrace je kratší než doba nádechu po 

stimulaci  

          VRL  

 H0 -  Rozložení doby výdechu je ve všech situacích shodné 

 

 

 Hypotéza 3.3.  

 

 HA - V situaci decentrace je hodnota nádech v průměru větší než 

výdech 

 H0 -  Rozložení doby výdechu je ve všech situacích shodné 

 

 

 Hypotéza 3.4. 

 

 HA - V situaci po stimulaci VRL je hodnota nádech v průměru menší 

než výdech 

 H0 -  Rozložení doby výdechu je ve všech situacích shodné 

 

 

 Hypotéza 3.5. 

 

 HA - Hodnota objem dechu (nádech – výdech) v situaci decentrace se 

významně neliší 

 H0 -  Rozložení doby výdechu je ve všech situacích shodné 
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 Hypotéza 3.6.  

 

 HA - Hodnota Objem dechu (nádech – výdech) v situaci po stimulaci 

VRL se významně neliší 

 H0 -  Rozložení doby výdechu je ve všech situacích shodné 

 

 

Obsahy kvadratura paraboly 

 

 

 Hypotéza 4.1.  

 

 HA - Hodnota obsahu plochy kvadratura paraboly v nádechu je v 

situaci decentrace vždy vyšší než ve výdechu  

 H0 -  Rozložení doby výdechu je ve všech situacích shodné 

 

 

 Hypotéza 4.2.  

 

 HA - hodnota obsahu plochy kvadratura paraboly v nádechu je v situaci 

po stimulaci VRL vždy nižší než ve výdechu  

 H0 -  Rozložení doby výdechu je ve všech situacích shodné 
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9. Výsledky 

 

 
 
Výsledky jsou rozčleněny do čtyř částí, zabývající se:  

 

- Standartními spirometrickými hodnotami 

- Počtem dechů 

- Objemovými změnami klidového dýchání  

- Změnami parametru kvadratura paraboly 

 

  

 V úvodu každé části je tabulka s naměřenými výsledky. Následuje 

statistická analýza jednotlivých hypotéz a konec každé části uzavírá krátký 

komentář. 

 
 
 
 
 
9.1.1. Část 1. - standartní spirometrické hodnoty 

 
Tabulka (č.1.) popisuje výsledky standartních spirometrických 

hodnot.Hodnoty v tabulce jsou vždy procentuálním vyjádřením k referenčním 

hodnotám standartu spirometrie vzhledem k váze a výšce měřeného probanda. 

Jednotliví probandi jsou označeni pouze iniciálami. Hodnoty v tabulce jsou u 

situací normal a po stimulaci VRL bez korekce. V situaci decentraci byly 

provedeny korekce držení těla popsané v kapitole materiál a metoda.  
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     SPIROMETRICKÉ PARAMETRY      

iniciály Normal    Decentrace    

Po 
stimulaci 
VRL   

               
 VC ERV IC FEV1  VC ERV IC FEV1  VC ERV IC FEV1 
B.L. 98 84 102 95  95 131 77 96  101 98 99 87 
F.D. 90 87 101 99  95 96 104 98  97 7 81 99 
F.L. 122 157 114 128  123 133 128 126  122 83 131 127 
H.V. 82 106 71 93  82 114 69 93  85 100 81 96 
J.D. 101 191 50 99  104 96 110 106  105 60 120 101 
K.L. 93 43 111 110  93 23 119 107  95 119 76 111 
K.J. 84 101 83 94  81 86 87 96  83 57 91 95 
K.T. 104 188 69 105  100 109 104 103  102 69 226 104 
M.M. 96 103 101 103  103 70 129 103  103 1 116 105 
N.M. 113 122 69 90  113 171 88 102  111 240 103 79 
P.V. 79 80 86 85  84 79 95 84  81 81 73 90 
P.D. 84 119 74 86  88 78 103 88  76 93 89 87 
S.J. 118 41 143 118  113 207 76 118  117 174 98 118 
S.P. 112 96 123 110  112 143 95 111  110 125 136 113 
Š.M. 86 176 49 102  84 129 65 87  86 92 68 92 
T.D. 109 151 97 90  108 153 95 101  103 117 109 92 
V.M. 97 101 95 93  96 111 89 63  94 190 78 88 

 
               Tabulka 1 Hodnoty procentuálních poměrů standartních spirometrických hodnot. 

 
 
 
9.1.2. Statistická analýza hypotéz 1. části 

 
 

 
H.1.1.Parametr VC se v jednotlivých situacích nemění 

 
 
 

VC 
Mean Median SD Minimum Maximum 
          

Normal 98,1 97,0 13,3 79,0 122,0 

Decentrace 98,5 96,0 12,5 81,0 123,0 

Po stimulaci 
VRL  

98,3 101,0 13,0 76,0 122,0 
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Nulová hypotéza:  Rozložení parametru VC je ve všech třech situacích 

shodné: 

Friedmanův test: p=0,89 

Nulová hypotéza se nezamítá t.j., neprokázán rozdíl mezi situacemi.Naše 

předpoklady se potvrzují 

 

 

H.1.2.1. parametr ERV se v situaci decentrace zvyšuje proti normálu 

H.1.2.2. parametr ERV se v situaci po stimulaci VRL  snižuje proti 

normálu 

H.1.2.3. parametr ERV se v situaci po stimulaci VRL  snižuje proti situaci 

decentrace 

 

 

ERV 
Mean Median SD Minimum Maximum 
          

Normal 114,5 103,0 45,1 41,0 191,0 

Decentrace 113,5 111,0 42,8 23,0 207,0 

Po stimulaci 
VRL  

100,4 93,0 60,2 1,0 240,0 

 
 
 
 
 
 
Nulová hypotéza:  Rozložení parametru ERV  je ve všech třech situacích 

shodné: 

Friedmanův test: p=0,33 

Nulová hypotéza se nezamítá (neprokázán rozdíl mezi situacemi). 

Bohužel zde se naše hypotézy  nepotvrzují.  

 

Uvádíme párová srovnání, přestože při nesignifikantním výsledku 

Friedmanova testu se již neprovádějí. Nejvíce se významnosti blížíme u srovnání 
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Decentrace vs Po stimulaci VRL  p=0,2  
 

Normal vs Decentrace                        p=0,72 

Normal vs Po stimulaci VRL   p=0,46 

Decentrace vs Po stimulaci VRL            p=0,2 

 

 
 
 
H.1.3.1 parametr IC se v situaci decentrace snižuje proti normálu 

H.1.3.2. parametr IC se v situaci po stimulaci VRL  zvyšuje proti normálu 

H.1.3.3. parametr IC se v situaci po stimulaci VRL  zvyšuje proti situaci 

decentrace 

 

 

 

IC 
Mean Median SD Minimum Maximum 
          

Normal 90,5 95,0 25,3 49,0 143,0 

Decentrace 96,1 95,0 18,8 65,0 129,0 

Po stimulaci 
VRL  

104,4 98,0 37,3 68,0 226,0 

 
 
 
 
Nulová hypotéza:  Rozložení parametru IC  je ve všech třech situacích 

shodné: 

Friedmanův test: p=0,23 

Nulová hypotéza se nezamítá (neprokázán rozdíl mezi situacemi). 

Ani zde se naše hypotézy  nepotvrzují.  

 

Uvádíme párová srovnání, přestože při nesignifikantním výsledku 

Friedmanova testu se již neprovádějí. Všechna párová srovnání dávají 

nesignifikantní výsledek. 
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Normal vs Decentrace                        p=0,19 

Normal vs Po stimulaci VRL   p=0,36 

Decentrace vs Po stimulaci VRL            p=0,5 

 
 

 
H.1.4.1. Parametr FEV1 se nemění 
 

 
 

FEV1 
Mean Median SD Minimum Maximum 
          

Normal 100,0 99,0 11,5 85,0 128,0 

Decentrace 98,9 101,0 14,2 63,0 126,0 

Po stimulaci 
VRL  

99,1 96,0 12,7 79,0 127,0 

 
 
 
 
Nulová hypotéza:  Rozložení parametru FEV1  je ve všech třech situacích 

shodné: 

Friedmanův test: p=0,55 Naše předpoklady se potvrzují. 

 
 
 
 

9.1.3. Shrnutí první části 
 
 

V první části jsme se zaměřili na zhodnocení údajů standartních 

spirometrických hodnot. Pro srovnání jsme použili hodnoty, které jsou 

procentuálním poměrem k předpokládaným hodnotám probanda podle jeho 

výšky a váhy. Protože je práce založena na pozorování osob, u kterých se ve 

sledované době nevyskytovala žádná akutní ani chronická respirační choroba, 

předpokládali jsme, že se nebude měnit vitální kapacita plic, vyjádřená hodnotou 

(VC). Ze stejných důvodů jsme předpokládali, že v hodnotách výdechové 
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rychlosti usilovného výdechu za 1 vteřinu (FEV1) nebude významný rozdíl. 

Statistické testování hypotéz 1.1., resp. 1.4.1., které tento předpoklad 

vyjadřovaly, potvrdilo, že mezi hodnotami (VC), resp. (FEV1) v jednotlivých 

situacích skutečně není nalezen významný rozdíl. Naše předpoklady se 

potvrdily. 

 

Přestože  Drábková (2011) v podobné studii neprokázala významný 

rozdíl v jednotlivých situacích, předpokládali jsme, že v situaci decentrace dojde 

díky změnám v dechové motorice k hyperinflačnímu postavení hrudníku a tím i 

k posunu klidového dýchání (klidové výdechové polohy) více do inspiria. Podle 

předpokladů by se v této situaci měli hodnoty (ERV) zvýšovat, zatímco hodnoty 

(IRV) snižovat. Naopak jsme předpokládali, že stimulace VRL změní 

hyperinflační postavení hrudníku a tím posune klidové dýchání (klidovou 

výdechovou polohu) více do expiria. Hodnoty (ERV) by se pak měli snižovat, 

zatímco hodnoty (IRV) zvyšovat. Tyto předpoklady reprezentovaly hypotézy 

1.2.1.-1.3.3. Statistická analýza údajů (ERV) a (IRV) v jednotlivých situacích 

bohužel naše předpoklady nepotvrdila. I přesto, že nejblíže statistické 

významnosti přiblížila hypotéza 1.2.3. a hypotéza 1.3.1., museli jsme potvrdit 

závěry Drábkové (2011), která rovněž neprokázala statistický rozdíl mezi 

jednotlivými situacemi.  

 
 

9.2.1. Počty dechů 
 

Tabulka (2) zobrazuje změny počtu dechů u probandů v jednotlivých 

situacích. Hodnoty byly pořízeny z koncových 2 minut z celkového záznamu 

v jednotlivých situacích, kdy byl dech po počátečních maximální exkurzích 

dechu již stabilizován. 
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 Počty dechů  

iniciály Normal Decentrace 

Po 
stimulaci 
VRL 

    
B.L. 41 44 37 
F.D. 14 12 10 
F.L. 39 43 30 
H.V. 37 38 35 
J.D. 24 26 20 
K.L. 45 48 48 
K.J. 37 40 39 
K.T. 32 42 39 
M.M. 68 73 66 
N.M. 28 36 30 
P.V. 26 38 35 
P.D. 32 36 31 
S.J. 36 46 40 
S.P. 29 34 28 
Š.M. 31 29 31 
T.D. 37 41 37 
V.M. 26 34 26 

                                      Tabulka 2 Změny počtu dechů u probandů v jednotlivých situacích. 
 
 
 
 
 
9.2.2. Statistická analýza hypotéz 2. části 

 
 
 

 
H.2.1. počet dechů je nižší v situaci po stimulaci VRL  oproti normalu 

H.2.2.počet dechů je nižší v situaci po stimulaci VRL  oproti decentrace 

 

 
Počet dechů Mean Median SD Minimum Maximum 

Normal 34,24 32,00 11,42 14,00 68,00 

Decentrace 38,82 38,00 12,27 12,00 73,00 

Po stimulaci VRL  34,24 35,00 11,85 10,00 66,00 
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Friedman Párová srovnání 
p<0,0013 Sig. Adjusted 

Normal vs Decentrace 0,001 0,003 
Normal vs Po stimulaci 
VRL  0,67 1 
Decentrace vs Po 
stimulaci VRL  <0,001 0,001 
   
   

 
 
 
Nulová hypotéza:  Rozložení počtu dechů  je ve všech třech situacích 

shodné: 

Friedmanův test: p<0,0013   

 

Nulová hypotéza se zamítá (mezi situacemi je v počtu dechů signifikantní 

rozdíl) a ptáme se, které rozdíly mezi dvojicemi jsou významné. 

 

 Nepotvrzuje se hypotéza 2.1. (p=1), potvrzuje se 2.2..  

 Kromě toho je významné zvýšení počtu dechů při decentraci proti normal. 

 

 

Ještě uvádíme charakteristiky velikosti rozdílů.  Median rozdílu Normal – 

Po stimulaci VRL  je roven nule, tedy opravdu bez náznaku rozdílu. 

 
 
 
  Mean Median SD Minimum Maximum 25.percentil 75.percentil 
Rozdíl  Decentrace-Normal 4,59 4,00 3,97 -2,00 12,00 2,50 8,00 

Rozdíl  Decentrace-Po 
stimulaci VRL  

4,59 5,00 3,48 -2,00 13,00 2,50 6,50 

Rozdíl  Normal-Po 
stimulaci VRL  0,00 0,00 4,34 -9,00 9,00 -2,50 3,00 
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9.2.3. Shrnutí druhé části. 

 
 
Klinické zkušenosti ukazují na významné zlepšení subjektivního 

vnímání dechu u pacientů s chronickou respirační poruchou obstruktivního typu 

(Smolíková 2005) po  stimulaci VRL. Zároveň je možno při stimulaci pozorovat 

i určité zklidnění dechu, které přetrvává i po stimulaci. Předpokládali jsme, že 

toto zklidnění dechu je dáno mimo jiné i snížením počtů dechu. V posledních 

dvou minutách spirometrického záznamu jsme sečetli jednotlivé dechy za 

klidového dýchání v jednotlivých situacích. Hypotézou 2.1. jsme předpokládali 

že po stimulaci VRL dojde ke zmenšení počtů dechů oproti normálu. Tato 

hypotéza nevykazovala po statistické analýze ani náznak rozdílu, čímž můžeme 

implicitně tvrdit, že sledované osoby byly po stránce respirační motoriky 

naprosto ve fyziologických mezích. Hypotéza 2.2. porovnávala situaci po 

stimulaci VRL se situací decentrace. Předpokládáme, že při decentračním 

postavení dochází ke změněné posturální situaci a hrudník se přenastaví více do 

hyperinflačního postavení. Změna reologických vlastností (viz dále diskuse) 

způsobí změnu regulace motoriky dýchání tak, že pro potřeby ventilace zvýší 

počet dechů, čímž se ale mohou zvýšit nároky na dechovou práci. Naopak 

v situaci po stimulaci VRL předpokládáme situaci opačnou. Hrudník sestupuje 

kaudálním směrem, zvyšují se exkurze bránice a reologické vlastnosti hrudníku 

již nemají na regulaci dechové motoriky významný vliv. Počet dechů se tedy 

snižuje. Naše předpoklady, vyjádřené v hypotéze 2.2 se potvrdily. 
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9.3.1. Doby a objemy 
 
 
Tabulka č.3 zobrazuje časové údaje o době nádechu, resp. výdechu u 

v jednotlivých situacích. Tyto údaje nejsou absolutní časovou jednotkou, ale 

pouze hodnotou počtu pixelů na časové ose z jednotného souřadnicového 

systému (viz kapitola materiál a metoda) Hodnoty u jednotlivých probandů jsou 

součtem všech nádechů, resp. výdechů v jednotlivých situacích. 

 
 
 

iniciály Součet doby nádech/výdech    
 Normal  Decentrace Vojta  
 Nádech Výdech Nádech Výdech  Nádech  Výdech 
B.L. 466 418 585 507 458 607 
F.D. 468 475 476 430 564 641 
F.L. 495 507 539 470 355 428 
H.V. 572 457 607 453 461 535 
J.D. 512 494 570 495 459 551 
K.L. 555 521 555 475 391 570 
K.J. 411 478 456 429 441 538 
K.T. 537 544 573 497 434 622 
M.M. 593 567 589 466 566 586 
N.M. 493 532 411 383 359 517 
P.V. 475 461 567 454 435 525 
P.D. 491 444 460 361 256 278 
S.J. 496 502 452 412 385 476 
S.P. 500 508 457 417 416 568 
Š.M. 371 479 558 501 428 536 
T.D. 415 415 462 458 408 469 
V.M. 496 453 553 472 436 578 

                                  Tabulka 3 zobrazuje časové údaje o době nádechu, resp. výdechu u v jednotlivých situacích 
 
 

Tabulka č.4 zobrazuje údaje o objemových změnách během nádechu, resp. výdechu 

v jednotlivých situacích. Tyto údaje nejsou absolutní objemovou jednotkou, ale 

pouze hodnotou počtu pixelů na objemové ose z jednotného souřadnicového systému 

(viz kapitola materiál a metoda). Hodnoty u jednotlivých probandů jsou součtem 

všech nádechů, resp. výdechů v jednotlivých situacích. 
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iniciály Součet objemu Nádech/ výdech   
 Normal  Decentrace Vojta  
 Nádech Výdech Nádech Výdech  Nádech  Výdech 
B.L. 555 541 563 520 516  
F.D. 708 683 769 714 1002 992 
F.L. 862 825 842 746 618 636 
H.V. 897 867 832 769 896 901 
J.D. 706 665 793 732 763 739 
K.L. 861 841 733 680 672 649 
K.J. 832 816 802 733 753 747 
K.T. 1025 986 890 807 681 716 
M.M. 1444 1414 1334 1236 1286 1348 
N.M. 1639 1560 972 869 1231 1291 
P.V. 1048 1016 795 745 862 887 
P.D. 1169 1122 1065 1005 590 607 
S.J. 1452 1461 1232 1146 930 940 
S.P. 526 483 415 380 387 397 
Š.M. 838 850 808 742 755 749 
T.D. 988 914 1007 959 910 893 
V.M. 747 716 800 750 909 906 

     Tabulka 4zobrazuje údaje o objemových změnách během nádechu, resp. výdechu v jednotlivých situacích 
 
 
 
 
 

9.3.2. Statistická analýza hypotéz 3. části 
 
 
H.3.1 Doba nádechu v situaci decentrace je delší než doba nádechu po 

stimulaci VRL  

H.3.2. Doba výdechu v situaci decentrace je kratší než doba nádechu po 

stimulaci VRL   

 
 
 

Doba nádech Mean Median SD Minimum Maximum 25.  
percentil 

75.  
percentil            

Normal 490,9 495,0 56,9 371,0 593,0 467,0 524,5 

Decentrace 521,8 553,0 62,1 411,0 607,0 458,5 571,5 

Po stimulaci VRL  426,6 434,0 72,5 256,0 566,0 388,0 458,5 



Disertační práce  -   Hluboký stabilizační systém páteře vyvolaný stimulací reflexní lokomoce mění parametry 
klidového dýchání 

 

85 
MARTIN PIVEC   2012 

 
 

Friedman     
p<0,0001 Sig. Adjusted 
Normal vs Decentrace 0,17 0,51 
Normal vs Po stimulaci 
VRL  0,008 0,024 
Decentrace vs Po 
stimulaci VRL  <0,001 <0,001 

 
 
 
 
Nulová hypotéza:  Rozložení doby nádechu  je ve všech třech situacích 

shodné: 

Friedmanův test: p<0,0001   

 

Nulová hypotéza se zamítá (mezi situacemi je v době nádechu  

signifikantní rozdíl) a ptáme se, které rozdíly mezi dvojicemi jsou významné. 

 

 Vysoce významně (p<0,001) se potvrzuje, že doba nádechu v situaci 

decentrace je delší než doba nádechu po stimulaci VRL  

 

 

H.3.2. Doba výdechu v situaci decentrace je kratší než doba nádechu po 

stimulaci  

          VRL 

 
 

Doba výdech Mean Median SD Minimum Maximum 25.  
percentil 

75.  
percentil           

Normal 485,6 479,0 42,4 415,0 567,0 455,0 514,5 

Decentrace 451,8 458,0 41,6 361,0 507,0 423,0 485,0 

Po stimulaci VRL  530,9 538,0 85,3 278,0 641,0 496,5 582,0 
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Friedman     
p=0,001 Sig. Adjusted 
Normal vs Decentrace 0,12 0,37 
Normal vs Po stimulaci 
VRL  0,04 0,12 
Decentrace vs Po 
stimulaci VRL  <0,001 <0,001 

 
 
 
Nulová hypotéza:  Rozložení doby výdechu  je ve všech třech situacích 

shodné: 

Friedmanův test: p=0,001   

 

Nulová hypotéza se zamítá (mezi situacemi je v době výdechu  

signifikantní rozdíl) a ptáme se, které rozdíly mezi dvojicemi jsou významné. 

 

 Vysoce významně (p<0,001) se potvrzuje, že doba výdechu v situaci 

decentrace je kratší než doba výdechu po stimulaci VRL . Potvrzuje se 3.2. 
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Graf 1 – Rozložení jednotlivých nádechů a výdechů v různých situacích 
 
 
 
 
H.3.3 V situaci decentrace je hodnota nádech v průměru větší než výdech 
H.3.4. V situaci Po stimulaci VRL  je hodnota nádech v průměru menší 

než výdech 

 
 
 

Rozdíl        
doba nádech 
- doba výdech 

Mean Median SD Minimum Maximum 25.  
percentil 

75.  
percentil 

Wilcoxon Signed Rank 
test           

Decentrace 70,0 75,0 38,3 4,0 154,0 40,0 90,0 
p<0,0001 

Po stimulaci 
VRL  

-104,3 -92,0 50,1 -188,0 -20,0 -150,0 -73,5 
p<0,0001 

 
Situace Decentrace:  

 

Wilcoxon Signed Rank test zamítá hypotézu o shodě medianů nádechu a 
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výdechu (p<0.0001). 

 

Median rozdílu je 75. V našem souboru 17ti probandů je 100% rozdílů 

nádech-výdech kladných. 

 

95% přesný interval spolehlivosti pro procento kladných rozdílů je (80,5%  

- 100%). 

 

Se statistickou jistotou (pravděpodobnost omylu p<0,05 ) je procento 

kladných rozdílů větší než 80,5%. 

 

Situace Po stimulaci VRL : 

 

Wilcoxon Signed Rank test zamítá hypotézu o shodě medianu nádech  vs 

výdech (p<0.0001). 

 

Median rozdílu je -92. V našem souboru 17ti probandů je 100% rozdílů 

nádech-výdech záporných. 

 

95% přesný interval spolehlivosti pro procento záporných je (80,5%  - 

100%). 

Se statistickou jistotou (pravděpodobnost omylu p<0,05 ) je procento 

záporných rozdílů větší než 80,5%. 

 

 

 

 

H.3.5 Hodnota objem dechu (nádech – výdech) v situaci decentrace se 

významně neliší 
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H.3.6 Hodnota Objem dechu (nádech – výdech) v situaci po stimulaci 

VRL se významně neliší 

 
 

 
 
 

Rozdíl objem nádech - 
objem výdech 

Mean Median 
Std. 
Deviation Minimum Maximum 25.percentil 75.percentil 

              
Decentrace 65,8 61,0 20,4 35,0 103,0 50,0 84,5 

Po stimulaci VRL    (N=16) -9,6 -7,5 26,1 -62,0 24,0 -23,3 9,0 

 
 
Situace Decentrace:  

Wilcoxon Signed Rank test zamítá hypotézu o shodě medianů objemu 

nádech  a objemu výdech (p<0.0001). 

 

Median rozdílu je 61. V našem souboru 17ti probandů je 100% rozdílů 

objem  nádech- objem výdech kladných. 

 

95% přesný interval spolehlivosti pro procento kladných je (80,5%  - 

100%). 

Se statistickou jistotou (pravděpodobnost omylu p<0,05 ) je procento 

kladných rozdílů větší než 80,5%. 

 

 

 

Situace Po stimulaci VRL :  

Wilcoxon Signed Rank test nezamítá hypotézu o shodě medianů objemu 

nádech  a objemu výdech p=0,24. Objem nádech – objem výdech se významně 

neliší. 
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Median rozdílu je -7,5. V našem souboru 16ti probandů  (1x nezměřeno) je 

9 ze 16ti(=56,3%) rozdílů záporných tj. menší nádech než výdech a 43,7% rozdílů 

je kladných. 

 
 
 
9.3.3. Shrnutí třetí části.  

 
 
Vizuální zhodnocení křivek spirometrického záznamu nás přivedlo 

k názoru, že v situaci decentrace je doba nádechu delší, než doba nádechu. 

Opačná situace nastává v situaci po stimulaci VRL. Doba nádechu se zkracuje, 

zatímco nádech se prodlužuje. Toto pozorování popisují hypotézy 3.1. – 3.4. 

Statistická analýza údajů měření naše hypotézy potvrdily s vysokou mírou 

statistické významnosti. Vysvětlení tohoto výsledku z hlediska fyzikálních a 

fyziologických, z hlediska regulace dechové motoriky budou popsány v kapitole 

diskuse, viz dále. 

 

Z hlediska objemových změn jsme nepředpokládaly významné rozdíly 

mezi objemovými hodnotami v nádechu a výdechu. Tyto předpoklady 

vyjadřovali hypotézy 3.5. a 3.6.  Zatímco při statistické analýze se naše 

předpoklady v hypotéze 3.6. potvrzují, tedy není významná objemová změna 

mezi nádechem a výdechem, v situaci 3.5. byl výsledek hodnot nádech – výdech 

kladný. Znamená to tedy, že v situaci decentrace v plicích po odečtení 

výdechových hodnot od nádechových všech dechových cyklů zůstal určitý 

objem vzduchu. Protože situace decentrace byla provedena bezprostředně po 

situaci normal, můžeme tento výsledek interpretovat jako postupný přesun 

k hyperinflačnímu postavení hrudníku. 
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9.4.1. Kvadratura paraboly 
 
 
Parametr kvadratura paraboly byl navržen pro společné zhodnocení 

objemových i časových hodnot. Podobný způsob pro hodnocení pohybu bránice 

byl použit v pracech Kolář et all (2009) a Rychnovský, Pivec (2009). Protože 

křivky klidového dýchání málokdy připomínají přímku, pohlíželi jsme na 

nádechovou, resp. výdechovou křivku jako na parabolickou křivku. Vepsaná 

plocha paraboly pak představuje vyjádření poměru mezi objemovými a 

časovými změnami nádechu, resp. výdechu. Jinými slovy čím déle se vydechuje 

velký objem vzduchu, tím větší bude celková plocha poměru. Pokud bude stejný 

objem vzduchu vydechován s větší rychlostí, tzn. po kratší dobu, bude celková 

plocha křivky menší. Stejně tak i opačně pokud za stejnou časovou jednotku 

bude vydechnuto větší množství vzduchu, bude celková plocha vnitřního obsahu 

paraboly větší. Pro výpočet plochy parabolického zakřivení jsme použili starý 

geometrický princip výpočtu kvadratury paraboly popsaného Archimédem (viz 

kapitola materiál a metoda. 
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iniciály Obsahy kvadratura paraboly    
 Normal  Decentrace Vojta  
 Nádech Výdech Nádech  Výdech Nádech Výdech 
B.L. 6459 5579 7566 6114 6393 8268 
F.D. 23847 23615 30886 25858 35638 40463 
F.L. 11079 11126 10594 8165 7346 9133 
H.V. 14818 11590 14036 9643 11837 13803 
J.D. 15096 13793 17501 14011 17629 20411 
K.L. 10622 9772 9750 7676 6458 9077 
K.J. 9302 10607 10753 8842 8928 11617 
K.T. 17280 17286 12212 9626 7805 11825 
M.M. 12622 11833 12823 9367 11101 12019 
N.M. 29194 30279 20967 18085 19682 28703 
P.V. 19245 18125 13391 9884 11551 14355 
P.D. 17985 15612 21487 15424 16239 18138 
S.J. 20220 20906 19435 16579 10941 13578 
S.P. 9263 8541 8133 6279 5854 8074 
Š.M. 12571 16707 16442 13163 10980 14178 
T.D. 11230 10623 11478 10883 10114 11352 
V.M. 14330 12568 13606 10944 15698 20486 

 
                     Tabulka 5 výsledky měření parametru kvadratura paraboly 
 

 
 
 
 
9.4.2. Statistická analýza hypotéz 4.části 

 
 

  H.4.1. Hodnota obsahu plochy kvadratura paraboly v nádechu je v 

situaci decentrace vždy vyšší než ve výdechu  

 

  H.4.2. Hodnota obsahu plochy kvadratura paraboly v nádechu je v 

situaci po stimulaci VRL vždy nižší než ve výdechu  
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Obsahy kvadratura 
paraboly   rozdíl 
nádech - výdech Mean Median 

Std. 
Deviation Minimum Maximum 

25.               
percentil 

75.          
percentil 

Wilcoxon 
Signed Rank 

test 
Decentrace 2971,6 2856,0 1332,0 595,0 6063,0 1992,5 3498,5 p<0,0001 
Po stimulaci VRL  -3016,8 -2637,0 1893,7 -9021,0 -918,0 -3609,0 -1887,0 

p<0,0001 
 
 
 
Situace Decentrace:  

Wilcoxon Signed Rank test zamítá hypotézu o shodě medianú obsahu 

paraboly  nádech  a obsahu  paraboly  výdech (p<0.0001). 

 

Median rozdílu je 2856. V našem souboru 17ti probandů je 100% rozdílů 

obsah  paraboly nádech- obsah paraboly  výdech kladných. 

95% přesný interval spolehlivosti pro procento kladných  je opět (80,5%  - 

100%). 

 

Situace Po stimulaci VRL :  

Wilcoxon Signed Rank test zamítá hypotézu o shodě medianů obsahu 

paraboly  nádech  a obsahu paraboly  výdech (p<0.0001). 

 

Median rozdílu je -2637. V našem souboru 17ti probandů je 100% rozdílů 

obsah  paraboly nádech- obsah paraboly  výdech  záporných. 

95% přesný interval spolehlivosti pro procento záporných je (80,5%  - 

100%). 

 
 
 

7.4.3. Shrnutí čtvrté části 
 
 
Rovněž parametr kvadratura paraboly potvrdil statisticky významný 

rozdíl mezi nádechem a výdechem v jednotlivých situacích. Zatímco 

v předchozí části byly posuzovány zvlášť změny časové a zvlášť změny 
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objemové, parametr kvadratura paraboly byl zvolen pro posouzení průniku vlivů 

objemových i časových změn současně. Protože hypotézy předchozí části byly, 

s výjimkou hypotézy 3.5., statisticky vysoce signifikantní, je celkem logické, že 

i hypotézy čtvrté části byly úspěšně potvrzeny s vysokou měrou statistické 

významnosti. Nepravdivost tvrzení hypotézy 3.5. v posuzování parametru 

kvadratura paraboly byla naopak pozitivním vlivem na výsledek kvadratury 

paraboly, protože rozdíl nádechu a výdechu zůstával v situaci decentrace kladný.  

Tendence k menšímu objemu vydechnutého vzduchu než nadechnutého 

znamenala v situaci decentrace menší hodnotu kvadratury paraboly při výdechu 

a podpořil tak signifikantnost rozdílu mezi nádechem a výdechem. Jak již bylo 

řečeno, předpokládáme, že kladný výsledek rozdílu nádechu a výdechu v situaci 

decentrace byl způsoben decentračním postavením po fyziologické ventilaci. 

Možné fyzikální a fyziologické vysvětlení tohoto jevu bude popsáno v kapitole 

diskuse (viz dále). 
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10. Diskuse 

  

Inspirací pro naši studii bylo empirické pozorování změn v dechovém 

rytmu při dýchání během stimulace pomocí Vojtovy reflexní lokomoce i cvičení 

v rámci HSSP. Rovnocenným stimulem byly i klinické zkušenosti z oblasti 

respirační fyzioterapie, kdy pacienti s chronickým respiračním plicním 

onemocněním, zejména obstruktivního typu udávají úlevu v dýchacích potížích 

a objektivně snadnější odhlenění. I přes toto subjektivní zlepšení však ukazatele 

standardních plicních funkcí nevykazují výraznější změnu, jak dokladuje 

Drábková (2011), Weisgerber et all (2003) či Hui ( 2003) V tomto smyslu se 

mimo hranice statistické významnosti ocitly i výsledky našeho pozorování, byt 

se odehrávalo na zdravých jedincích. Statistické významnosti se ze standardních 

spirometrických hodnot nejvíce přiblížila hypotéza 1.2.3  která předpokládala, 

že ERV se významně snižuje v situaci po stimulaci reflexní lokomoce oproti 

stavu při decentraci  

 

Důvodem pro rozpor mezi klinickými zkušenostmi a objektivními 

nálezy může být přílišná orientace na standardní plicní funkce získané při 

maximálních expiračních exkurzích. Vyšetřovaná osoba se zřídka dostane do 

těchto krajních pozic dýchání. Jak ukázaly výsledky našeho pozorování, existuje 

vysoká statistická významnost mezi jednotlivými situacemi při klidovém 

dýchání. Zatímco při standardním spirometrickém vyšetření je prodloužení 

výdechové doby jasným znakem patologie a známkou obstruktivní poruchy plic, 

zdá se, že při klidovém dýchání jde o projev lepší kontroly dýchání a je tedy z 

určitých důvodů pro ventilaci výhodný. Klinické zkušenosti z oblasti respirační 

fyzioterapie (Smolíková 2005) i praktikování jogických cvičení u pacientů s 

respiračním onemocněním (Tandon 2008, Čumpelík 2006) se rovněž zaměřují 

především na lepší kontrolu výdechové fáze klidového dýchání. 
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Odpověď na otázku proč je výhodnější delší výdechová fáze, než 

nádechová je možná již ve spirometrickém záznamu.  

Jak jsme popsali v části materiál a metoda, výchozím bodem pro naše 

měření bylo určení tzv. zlomových bodů. Tento bod na spirometrickém záznamu 

označuje místo, při kterém má dechový proud nulovou rychlost. Můžeme jej 

tedy považovat za mezník mezi nádechovou a výdechovou fází a naopak. Z 

důvodů popsaných v sekci materiál a metoda jsme se zaměřili pouze na 

sledování absolutních hodnot doby dechu a na parametr kvadratura paraboly. 

Nicméně vizuální analýza tvaru výdechové křivky v situaci v decentrované 

pozici a v situaci po stimulaci Vojtovy reflexní lokomoce ukázala ve většině 

případů poněkud jiný průběh.  Zatímco v situaci decentrace následovalo za 

zlomovým bodem po nádechu prakticky okamžité zrychlení na výdechovou 

rychlost ( obrázek 10), v situaci po stimulaci VRL následovalo pozvolné 

nabírání výdechové rychlosti a opět pozvolné zpomalování na konci výdechu 

(Obrázek 11) Jsme přesvědčení, že celkové prodloužení doby výdechu oproti 

nádechu je dáno právě faktorem pomalého navyšování výdechové rychlosti. 

 
Obr. 10 Dýchání při decentrovaném postavení 
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Obr. 11 Dýchání po stimulaci VRL 

 

Jsme přesvědčeni, že výsledky naší studie vypovídají o lepší efektivitě 

dýchání. Z hlediska fyziologie je tato efektivita regulována převážně CNS a 

nutně musí vycházet mimo jiné i z následujících fyzikálních a biomechanických 

principů 

 

 

Proudění vzduchu. 
 

Z hlediska aerodynamiky se částice vzduchu při pohybu spojují do tzv. 

proudnic a ty pak do proudových svazků, které při dýchání proudí dvěma 

způsoby.  

 

Laminární proudění se vyznačuje spojitostí proudnic. Částice se 
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plynulou rychlostí posouvají, jejich dráhy nerotují, ani se nekříží. Z hlediska 

energetické náročnosti se proudění vyznačuje velmi nízkými dynamickými 

odpory okolního prostředí a prakticky nulovým třením jednotlivých částic uvnitř 

proudového svazku. 

 

Naproti tomu při turbulentním proudění se proudnice roztáčejí, 

trajektorie vzduchových částic se vzájemně kříží a jednotlivé částice vzduchu do 

sebe mohou i narážet. Při transportu objemu vzduchu turbulentním prouděním 

exponenciálně narůstá dynamický odpor, který proudu klade okolní prostředí i 

tření vzduchových částic uvnitř proudu. Změna laminárního proudu na 

turbulentní je závislá na průměru trubice, rychlosti proudění a viskozity 

vzduchu. Změnu laminárního proudění na turbulentní může však také způsobit 

náhlá změna ve tvaru trubice a rychlá změna směru toku z nádechu do výdechu. 

Větvení jednotlivých průdušinek v rámci bronchiálního stromu pod úhlem 

menším, než 15 o zajišťuje anatomickou prevenci změny proudění na turbulentní 

z hlediska tvaru trubice. Jsme toho názoru, že pomalé nabírání rychlosti za 

bodem zlomu v situaci po stimulaci VRL je projevem regulačního mechanismu 

dýchání, který zabraňuje vzniku turbulentního proudění při přechodu z 

nádechové fáze na výdechovou a během celého výdechu. Ačkoliv je obecně 

vžita představa o výdechu, jako pasivním ději iniciovaném retraktilními 

elementy plicní tkáně, koaktivační aktivita nádechových svalů v excentrické 

kontrakci je pro efektivitu ventilace výhodnější. 

 

Charakter proudění má pravděpodobně vliv i na čistící schopnosti plic. 

Transport hlenu, který se v plicních cestách přirozeně vytváří, je obecně 

přisuzován řasinkovému epitelu. Jsme přesvědčeni, že právě laminární proudění 

je faktorem, který napomáhá transportu hlenu proximálním směrem, zejména v 

situaci, kdy je výdechová fáze delší, než nádechová. 
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Statické odpory plic 
 

Plicní compliance je výrazným faktorem při hodnocení práce dechových 

svalů. Obecně se předpokládá, že plicní poddajnost je hnacím motorem 

výdechového pohybu. Z pohledu biomechaniky jsou elastické elementy plic 

znázorňovány jako pružiny, do kterých se během nádechu vloží potenciální 

mechanická energie. Ta je při výdechové fázi spotřebována pro vypuzení 

vzduchu z plic. Nicméně předpoklad, že tato pružina navrátí 100% mechanické 

energie do ní vložené by byl ideální pružinou, která se v reálném prostředí 

nevyskytuje (Čulík 2005). Mechanická impedance při napínání tkání způsobuje 

disipaci mechanické energie. Proto pokud by byl výdech záležitostí pouze 

opačného působení compliance, nikdy by nemohla mít klidová výdechová 

poloha stabilní umístění a neustále se posouvala více do nádechové pozice.  

 

Navíc existuje výrazný rozdíl mezi viskoelastickými vlastnostmi 

jednotlivých komponent podílejících se na celkové compliance. Během nádechu 

je tento rozdíl zanedbatelný, ale během výdechu, kdy je spotřebovávána 

potenciální mechanická energie může dojít k rozdílné tendenci ke smrštivosti v 

čase u jednotlivých komponent compliance. Studie Morgana et all (2004 ) 

prokázala významný biomechanický rozdíl ve viskoelasticitě mezi jednotlivými 

typy kolagenních i elastinových vláken. V případě, že míra tendence ke 

smrštivosti kolagenních i elastinových vláken v plicním intersticiu, vazivu 

hrudních fascií, kloubních pouzder atd.,  je vyšší než míra smrštivosti dané 

povrchovým napětím tekutiny na stěnách alveolů, která je navíc brzděna 

surfaktantem, dochází přetlaku v plicním intersticiu a tím i k útlaku terminálních 

bronchiolů, tedy ke zvýšení rizika vzniku air trappingu (Slonin 2005). Pokud k 

rozdílným viskoelastickým vlastnostem přidáme i aktivitu výdechových svalů, 

může dojít i prudkému rozvoji dušnosti, jak ji popisuje Máček, Smolíková 

(2006) Navíc náhlá změna průřezu rovněž provokuje turbulentní proudění 
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namísto laminárního.  

 

Dechová práce  
 

Dechová práce je parametr, který se užívá pro orientační stanovení 

spotřeby energie a kyslíku potřebných na respirační pohyby. Stanovuje se na 

základě tlakových změn uvnitř plic i v pleurálním prostoru a změn objemových. 

(Slonin 2005) Obecně však závisí i na počtu dechů, objemu vyměněného 

vzduchu a celkové compliance. Pohlédneme-li do výsledků, zjistíme, že počet 

dechů statisticky významně stoupl v situaci decentrace. Naproti tomu situace 

normal a situace po stimulaci VRL  se významně nelišily.  

 Naproti tomu nepotvrzením hypotézy 3.5.  jsme dospěli názoru, že 

objem přetransportovaného vzduchu byl spíše nižší v situaci decentrace a to 

právě díky kladnému výsledku v rozdílu součtu nádechu a výdechu 

 Ačkoliv námi využitý spirometr bohužel neumožňoval změřit 

tlakové změny v plicích ani v pleurální dutině, předpokládáme, že rozdíl v 

objemových jednotkách s porovnání s počtem dechů jasně hovoří o výhodnější 

efektivitě dýchání v situaci po stimulaci VRL: 

 

 

Funkční centrace  
 

Funkční centrace, tak jak byla popsána v teoretické části je standardně 

popisována ve vztahu ke stabilitě kloubu.  Funkční centrace je primárně 

udržována svaly, nicméně existuje předpoklad (Vojta 1995), že centrované 

postavení kloubu umožňuje i vyváženou posunlivost pasivního fixačního aparátu 

pojivové tkáně. Tato posunlivost se standardně hodnotí a ovlivňuje v technikách 

měkkých tkání v rámci manuální medicíny.(Lewit 1996) Hovoří se o tzv. střední 

pozici, ze které je možná pohyblivost do dvou a více směrů (v rámci vyšetření 

Joint play, posunlivosti podkožního vaziva i svalo-šlachového aparátu) Při 
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pasivním protažení klade protahovaná tkáň mírně se zvyšující odpor, který 

plynule narůstá až do tzv. Fyziologické bariéry. Tato bariéra je bodem, kdy další 

pasivní protažení klade exponenciálně vzrůstající odpor. (obrázek 12 ) 

Analogicky bychom mohli protažlivost měkkých tkání připodobnit ke 

Compliance. 

 

Teorie vzniku a odstranění funkčních blokád Tichého (2005) pracuje s 

tezí posunu střední pozice do jedné z vyšetřovaných stran. Vyšetření funkční 

blokády posunu v tomto směru se pak jeví jako blokáda, zatímco v opačném 

směru nalézáme hypermobilitu. Tato teorie také bývá nazývána jako decentrační 

(Tichý 2005)  

 
Obr. 12 Schéma teorie posunlivosti měkkých tkání podle Lewita (1996) 

 

 

Celková hodnota poddajnosti plic závisí nejen na elastických 
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elementech uvnitř plic, ale i na elasticitě a její proměnlivosti pojivové tkáně 

pohybového aparátu hrudníku. Proto je jednou z možností vysvětlení změn 

průběhu dechových křivek mezi situací decentrace a situaci po stimulaci VRL 

změna v protažlivostí pojivové tkáně pohybových segmentů hrudníku. 

Prodloužení nádechové fáze v situaci decentrace by odpovídalo zvýšenému úsilí 

nádechových svalů, které musí překonat exponenciálně se zvyšující odpor, 

zatímco ostrý přechod křivky do výdechu by mohl být známkou zvýšené 

elastičnosti tkání po jejich napnutí k hranici anatomické bariéry ( obrázek 12 ) 

Naproti tomu situace po stimulaci VRL může být vysvětlen kratší nádech jako 

jednodušší, energeticky výhodnější natažení k fyziologické bariéře a 

prodloužení výdechové fáze, jako maximální využití retrakčních vlastností 

natažené tkáně, které mají však díky svým reologickým vlastnostem určité 

zdržení v rychlosti smršťování. 

 

Této teorii odpovídají i klinické zkušenosti, kdy u pacientů s 

respiračním onemocněním již pouhé nastavení polohy trupu do zacentrovaného 

postavení přináší okamžitou výraznou úlevu ( Smolíková 2005). Vysvětluje i 

situaci některých osob, které pociťují podobné příznaky, jako pacienti s astma 

bronchiale. Spirometrické vyšetření u těchto osob žádnou poruchu 

obstruktivního charakteru neobjeví, zato při kineziologickém rozboru 

fyzioterapeut nachází výrazné změny v držení těla ve smyslu decentrace. 

(Smolíková 2005, Rychnovský, Pivec 2009)  
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11. Závěr 

 

 Inspirací uvedené práce bylo empirické pozorování a klinické 

zkušenosti, které poukazovali na skutečnost, že funkce hlubokého stabilizačního 

systému páteře příznivě ovlivňuje stav u nemocných s různými druhy 

respiračního onemocnění dolních dýchacích cest. Zatímco studie zaměřující se 

na hodnocení standardních spirometrických hodnot toto příznivé působení 

nezaznamenaly, námi sestavená unikátní metodika sledování klidového dechu 

prokázala statisticky vysoce signifikantní změny v klidovém dýchání v třech 

různých posturálních situacích. Protože dýchání u nemocných s respirační 

poruchou může být ovlivněno užíváním farmakologických přípravků, rozhodli 

jsme se sledovat rozdíly v jednotlivých situacích u zdravých jedinců. Proto 

považujeme výsledky naší práce jako příspěvek k objasnění fyziologických 

regulačních mechanismů dechové funkce. 

 

 Zároveň jsme pro potřeby objektivizace vyvinuly unikátní, podle 

dostupných zdrojů, doposud nepoužitou metodu hodnocení klidové respirace. 

Předpokládáme, že v našich dalších výzkumných aktivitách tuto metodu ve 

spolupráci s některým z výrobců spirometrických zařízení hlouběji rozvineme a 

měření delších úseků klidového dýchání by se mohlo stát významným 

parametrem pro hodnocení funkční výkonnosti plic a dýchacího systému.   
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