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Abstrakt 

 

 Diplomová práce Handling ve fyzioterapii dospělých se zabývá využitím metody 

respiračního handlingu při využití u dospělých pacientů. 

 V teoretické části jsou v literární rešerši uvedeny poznatky o polohách těla ve 

vztahu k dýchání. Dále je popsána metoda respiračního handlingu (RH) a zpracována je 

i krátká kapitola o měření pomocí near-infrared spectroscopy (NIRS). 

 V praktické části je provedena studie na 10 probandech s diagnózou CHOPN ve 

stádiu 3-4 dle stupnice GOLD. Pacienti absolvovali terapii RH v polohách na obou 

bocích a v pozici korigovaného sedu. Efekt terapie byl hodnocen pomocí funkčních 

testů páteře, měření obvodů hrudníku, změnou pulzní oxymetrie a změnou saturace 

smO2 v m.trapezius měřenou pomocí technologie NIRS. 

 Na základě vyhodnocení statistické významnosti při hladině p < 0,05 byl 

prezentován pozitivní vliv terapie RH na změnu pulzní oxymetrie a subjektivní vnímání 

dušnosti. Vyhodnocením měření smO2 v m.trapezius byl vysloven závěr, že poloha na 

boku je výhodnější pro stimulaci fyziologického dechového stereotypu pomocí metody 

RH.  

 

 

Klíčová slova 

respirační handling, kontaktní stimulující terapie, respirační fyzioterapie, pulzní 

oxymetrie, NIRS  
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Abstract 

 

 The thesis Handling In Adults Physiotherapy summarizes the knowledge of 

respiratory handling in application on adult patients. Part of the thesis also covers the 

relationship between body position and respiratory motor control. 

  Experimental part consists of a clinical study with 10 COPD patients. The 

patients were treated in 3 positions by respiratory handling therapy.  

 The result demonstrates a significant change in blood saturation after the therapy 

in position on a side. It also proves appropriateness of the side position in comparison 

with sitting. 

 

Keywords 

respiratory handling, contact-stimulating physiotherapy, respiratory physiotherapy, 

oxymetry, NIRS 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BMI  body mass index 

BPD  bronchopulmonary dysplasia 

CAT  COPD assesment test 

CF  cystická fibróza 

CNS  centrální nervový systém 

CLD  chronic lung dinase 

COPD  chronic obstructive pulmonary disease 

CSP  contact-stimulating physiotherapy 

CHOPN chronická obstrukční plicní nemoc 

DNS  dynamická neuromuskulární stabilizace 

EMG  electromyography 

GOLD  globální iniciativa proti CHOPN 

Hb  hemoglobin 

m.  musculus 

mm.  musculi 

NIRS   near-infrared spectroscopy 

Resp.  respektive 

RF  respirační fyzioterapie 

RH  respirační handling 

SIPS  spina iliaca posteriori superior 

smO2  saturace kyslíkem (%) 

Th-L  thorako - lumbální 
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1 ÚVOD 

Dýchání je jednou z vitálních funkcí organismu. Každé onemocnění dýchací 

soustavy přináší pacientovi zhoršení kvality života a mnoho subjektivních obtíží. Pokud 

se nemoc stává chronickou, postupně se vplíží i do pacientova držení těla a mechaniky 

dýchání. Lidské tělo umí změnou svých posturálně – respiračních motorických funkcí 

adaptovat na průběh choroby a částečně s ní tak bojovat. V dlouhodobém horizontu 

však může dojít k vyčerpání kompenzačních mechanismů a celkové únavě hybného 

systému. 

Metoda respiračního handlingu (RH) slouží k respirační fyzioterapii 

novorozenců a dětí do dvou let věku (Smolíková & Máček, 2006, s. 194). U dětských 

pacientů je i krátkodobé interní onemocnění rizikem zpomalení motorického vývoje. 

Pokud je dítě včas zaléčeno, brzy se navrací do dynamiky přirozeného dozrávání 

pohybových funkcí. U vrozených a chronických onemocnění dýchacích cest musíme 

dítě často stimulovat fyzioterapeutickými vstupy, abychom zabránili nebo 

minimalizovali fixaci náhradních motorických vzorů.  

Tato experimentální diplomová práce má cíl aplikovat využití postupů RH 

v terapii dospělých pacientů. Ověřit tyto postupy na základě statistické významnosti a 

prezentovat poznatky z praxe. 

Souborem probandů je 10 nemocných s diagnózou CHOPN ve stádiu III-IV. dle 

stupnice GOLD. V tomto stádiu již mají pacienti subjektivně vnímané obtíže, jako jsou 

snížená tolerance na zátěž, pocit dušnosti a celková hybného systému.  

  



Diplomová práce  Handling ve fyzioterapii dospělých 

8 

2 PŘEHLED POZNATKŮ 

2.1 Charakter polohy těla ve vztahu k dýchání 

Vzájemné souvislosti pozic těla k dechovým pohybům nejsou pouze fenoménem 

fyzioterapie. V dnešní době nabírá tato tématika širší význam vzhledem vlivu 

nejrůznějších pohybových konceptů (např. pilates), východních umění (jóga, taichi) a 

také výuky tance a zpěvu. 

Charakter polohy těla v prostoru ovlivňuje zásadním způsoben atitudu 

motorických programů. Do těchto programu řadíme i motoriku dechových pohybů 

(Švejcar & Šťastný, 2013). Automatickou aktivaci svalů pro dýchání a jejich zřetězení 

ovlivňují také další vstupní aference – proprioceptivní a exteroceptivní stimulace. 

Ve stoji je dýchání zatíženo vahou horní části těla a útrob, pro člověka je však 

fyziologická (Smolíková & Máček, 2006, s. 33; Véle, 2006). Dalšími modifikovanými 

vertikálami jsou sed a stoj s oporou o stěnu. Zejména poloha vsedě je hojně využívána 

v rámci technik respirační fyzioterapie (RF) a její správné provedení je diskutováno 

v mnoha terapeutických konceptech (např. Brügger. Senzomotická stimulace).  

Výhodou horizontálních poloh je vyloučení hmotnosti útrob a uvolnění břišní 

stěny z posturální funkce. S oblibou využíváme polohu horizontálního sedu, což je leh 

na zádech s trojflexí dolních končetin. Pozice vleže na boku ovlivňuje pohyby hrudníku 

na naléhající straně, kde dochází k blokování pohybů v costo-vertebrálních, sterno-

costálních kloubech. Máček a Smolíková (2006) však uvádějí, že díky tahu mediastina 

vlivem gravitace, je uvolněna spodní část bránice. Tyto znalosti využíváme v respirační 

fyzioterapii k rozvoji dechových pohybů na základě individuálního kineziologického 

nálezu u pacientů.   

2.2 Vliv poloh těla na dýchání 

Segmenty těla, které jsou zapojeny do respiračních funkcí, ovlivňují svým 

vzájemným postavením významně tyto funkce. Obecně lze tato nastavení těla a jeho 

segmentů rozdělit na polohy otevřené, uzavřené, úlevové a užitkové vzhledem 

k dýchání (Smolíková & Máček, 2006, s. 36).  

Otevřená poloha usnadňuje dýchání a její kineziologický obsah zvýhodňuje 

zapojení hlavních i pomocných dechových svalů. U pacientů s chronickými 

respiračními obtížemi často vidíme zdůraznění flekčního držení v oblasti hrudní páteře 
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vlivem patologického dechového vzoru. Expirium přirozeně vyvolává flekční pohyb 

v hrudníku a souvisejících segmentů páteře, zejména u pacientů s obstrukční poruchou 

však vidíme fixaci tohoto držení do postury nemocného. Véle (2006, str. 228) uvádí, že 

při korekci držení těla v rámci RF je potřeba přirozenou flexi hrudníku při výdechu 

omezovat, aby se dále nepodporoval vznik a fixace posturálně nevýhodného postavení 

držení těla. Z hlediska kloubní hybnosti směrem k otevřené poloze hovoříme o costo-

vertebrálních, sterno-costálních a intersegmentálních kloubech Th páteře.  

Polohy zavřené jsou pro dýchání neergonomické a zvyšují svalovou práci, 

kterou musí dýchací svaly vyvinout. Pacienti s chronickými respiračními obtížemi se 

těmto polohám vyhýbají důvodu okamžitého či postupného dechového diskomfortu 

(Ginderdeuren, 2009, s. 5-6). 

Úlevové polohy jsou velmi důležitou součástí RF. Jejich cílem je uklidnit a 

prohloubit dech. Další výhodou těchto poloh je relaxace svalové i psychické složky 

(Švehlová, 2009). Dechové svaly minimální svalovou práci, proto se jejich efekt 

zvyšuje při onemocnění chronicky zvyšující únavu těchto svalů (Smolíková & Máček, 

2006, s. 39). Z hlediska kineziologie využívají tyto pozice oporu horních končetin, 

napřímení páteře, případně fixaci spodních žeber pro lepší koordinaci v zapojení 

dechového svalstva. 

Příkladem respiračně úlevové polohy těla je stoj u stěny, trup v mírném 

předklonu s hlavou v prodloužení páteře a volnou oporou horních končetin o stehna. 

Další úlevovou polohou je sed u podložky s oporou o horní končetiny (obr. 1). 

Důležitou součástí fyzioterapeutické intervence je individuální hledání a upravení 

úlevových poloh tak, aby měl pacient určitě spektrum a nevyužíval stále jednu. 

Aplikace těchto principů v různých pozicích těla během autoterapie má za cíl příznivě 

ovlivnit respirační parametry, ale také zmírnit výskyt dušnosti, případně omezit její 

nástup.  

V úlevové poloze nevyžadujeme vědomou svalovou aktivaci, pacient by měl 

dýchat volně s výdechem ústy a snažit se relaxovat i psychicky. Takový přístup vede 

k celkovému zklidnění a snížení svalového napětí, což vede k celkové úlevě pacienta 

(Smolíková & Máček, 2006, s. 38-41). 
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Obr. 1 Ukázky respiračně úlevových poloh 

 

 

2.3 Respirační handling 

Koncept respiračního handlingu (RH) vznikal s využitím znalostí a principů 

vývojové kineziologie a dalších metod založených na neurofyziologickém podkladě. 

Prostředky využívané během terapie jsou manuální zásahy do dechového stereotypu 

pacienta a korekce držení těla pacienta v dané poloze. Pro uchopení a manuální 

ovlivnění dechu pacienta používá fyzioterapeut techniku kontaktního a reflexního 

dýchání. Tyto techniky nazýváme ve spojitosti s respiračním handlingem jako kontaktní 

stimulující fyzioterapii (CSP – contact stimulating physiotherapy). Pomocí manuálních 

kontaktů a reflexní stimulace chce terapeut vyvolat určitou pohybovou odpověď 

vedoucí zejména ke změně dechového stereotypu. Je nutností potlačit dechové 

komponenty, které jsou důsledkem onemocnění dýchacích cest a jsou považovány za 

nefyziologické. Příkladem je tzv. paradoxní dýchání nebo fixovaný vzor horního 

hrudního dýchání, kdy dochází ke kraniálnímu pohybu klíčních kostí a sterna (Perry & 

Halford, 2004, s. 299). 
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2.3.1 Indikace terapie RH 

Pohnutkou k ucelení konceptu RH byla potřeba ovlivnit dechové funkce u dětí i 

v době, kdy nejsou pod dohledem fyzioterapeuta. Jedná se především o novorozence a 

kojence s respiračním onemocněním, u kterých se předpokládá progrese projevů 

choroby a tedy i nutnost navazující systematické péče. Příklady takového onemocnění 

jsou cystická fibróza (CF), ciliární dyskinéza a bronchopulmonární dysplázie (BPD, 

v novější literatuře také jako CLD – chronic lung disease). Často indikovanými pacienty 

jsou také předčasně narozené děti. Terapii započínáme po indikaci ošetřujícího lékaře, 

tedy jsou-li vitální funkce dítěte stabilizovány (Smolíková & Máček, 2010, s. 132-40). 

Exacerbace respiračního onemocnění je u dítěte vždy spojena se změnou 

dynamiky dechu a zpomalením motorického vývoje. Po akutním jednorázovém 

vzplanutí se dítě s tímto zpomalením vyrovná a po vyřešení obtíží se rychle navrací 

k přirozenému vývoji motorických funkcí (Smolíková & Máček, 2006, s. 194). Problém 

však shledáváme u dětí, které často recidivují a vývoj jejich hybných stereotypů je 

onemocněním negativně ovlivněn. U nich můžeme už v ranném období pozorovat vznik 

substitučních vzorů dýchání, které se bez terapeutické intervence mohou fixovat a stát 

se běžným motorickým projevem (Vojta & Peters, 2010, s. 4).  

U dospělých pacientů můžeme využít prvky RH, je li přítomna porucha dýchání 

jako motorické funkce. Vlivem změny mechaniky dechu se pacient často dostane do 

,,začarovaného kruhu“ neefektivního dýchání, které je navíc energeticky náročné. 

Postupně se může rozvinout syndrom přetíženého svalstva hrudníku a vadného držení 

těla s primární příčinou respiračního onemocnění (Smolíková & Pivec & Rychnovský, 

2005, s. 376-85). 

2.3.2 Principy respiračního handlingu 

 Cílem RH je ovlivnění dechového stereotypu. K docílení tohoto efektu používá 

terapeut cílené doteky, úchopy a manipulaci s pacientem. Jemnými zásahy do 

dechových pohybů nenápadně stimuluje přirozené vzory dýchání. Cílem je podpořit 

fixaci správného dechového vzoru a naopak zamezení fixace substitučních motorických 

programů v rámci CNS. 

 Aplikací terapie RH u malých dětí chceme pozitivně působit proti vzniku 

deformit hrudníku, vznikajících na podkladě respiračního onemocnění. V případě 

dospělého pacienta je cílem ovlivnění rozvoje pružnosti hrudníku a prevence chronické 

únavy dechového svalstva (Zounková & Smolíková, 2013).  
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 Důležité je, aby pacient doteky nevnímal diskomfortně, nebo direktivně. 

Smolíková & Máček (2006, s. 186) popisují RH jako klidnou a laskavou formu terapie. 

Pacient nemusí být svlečen, naopak by se měl cítit v tepelném komfortu. Jednou 

z výhod tohoto konceptu je možnost edukace člena rodiny k terapii pacienta. Tato forma 

domácí terapie má příznivý psychický dopad na pacientův stav. Při dechové terapii dětí 

za využití RH jsou tyto psychosociální důsledky zvýrazněny kontaktem matka – dítě. 

 Terapie může probíhat na lůžku, na židli, gymnastickém míči, nebo na zemi. 

Vždy respektujeme pacientovu únavu a terapii odsouváme na pozdější dobu. Dávkování 

fyzioterapie musí být nastaveno individuálně, aby nedocházelo k přílišné námaze 

dechového svalstva. Předávkování terapií poznáme podle nástupu kompenzačních 

dechových stereotypů (u dětí také pláčem), případně monitorací saturace krve pulzním 

oxymetrem. 

 

2.3.3 Kontaktní dýchání v rámci respiračního handlingu 

 Jedná se o manuální proprioceptivní stimulaci respiračních pohybů hrudní a 

břišní oblasti. U terapeuta je potřebná jistá zkušenost s technikou, neboť je nezbytné 

naladit se na dechovou frekvenci pacienta a pravidelné střídání nádechu s výdechem. 

 Fyzioterapeut přiloží dlaně na cílovou oblast ve smyslu přilnutí, nikoliv 

komprese, a nenásilnou formou ovlivňuje dech směrem k fyziologickým hybným 

vzorům (Smolíková & Máček, 2006, s. 198). 

 Hlavním benefitem těchto terapeutických kontaktů je prohloubení dýchání 

s cílem pozitivně ovlivnit pružnost pacientova hrudníku a mobilizace 

bronchopulmonárních sekretů (Zounková & Smolíková, 2013). 

 

2.4 Near-infrared spectroscopy 

2.4.1 Vývoj 

Technologie near-infrared spectroscopy (NIRS) je známa přibližně od 80. let 

minulého století. Původně byla NIRS využívaná ke snímání prokrvení mozkové tkáně, 

během posledních let však přibývá mnoho studií zkoumajících aplikaci na svalové tkáni. 

Hlavní přínos spočívá v možnosti měřit lokální prokrvení a metabolismus svalové tkáně 
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bez nutnosti invazivního přístupu. Lze zaznamenat průtok krve svalem (Hamaoka a kol., 

1996) a také spotřebu kyslíku (smO2).  

Během posledních 10 let bylo publikováno několik věděckých prací 

potvrzujících validitu NIRS v porovnání se složitějšími přístupy měření lokálního 

prokrvení a metabolismu (Delorey & Kowalchuk & Paterson, 2005, Ferrari &  Muthalib 

& Quaresima, 2011, Ryan et al., 2013). K měření pomocí NIRS není třeba složité 

laboratorní vybavení a díky bezdrátové technologii je možné jej provádět i v terénu. 

Využitím v klidu i v zátěži nejrůznějšího charakteru napomohla NIRS k hlubšímu 

pochopení fyziologie svalového metabolismu a transportních mechanismů kyslíku. 

Princip snímání prokrvení a svalového metabolismu spočívá ve vyzařování 

světla do svalové tkáně (obr. 2). Jak napovídá název, vlnová délka tohoto světelného 

záření se blíží infračervenému spektru. Přístroj poté detekuje záření, které se k němu 

vrátí po průchodu tkání. Je známo, že oxyhemoglobin a deoxyhemoglobin pohlcují jiné 

spektra světla. Na základě změny vlnové délky světla poté vypočítá pomocí funkce 

poměr mezi oxyHb a deoxyHb.  

 
Obr. 2 Prozáření svalové tkáně NIRS technologií (zdroj – manuál k MOXY) 

2.4.2 NIRS a akcesorní respirační svaly 

 Shadgan et al. (2011) publikoval studii zabývající se komparativním měřením 

NIRS a EMG na m.sternocleidomastoideus. Probandi ventilovali s postupně se 

zvyšujícím odporem při nádechu (Incremental inspiratory threshold loading test). 

Výstupem této studie byla skutečnost, že s přibývající zátěží stoupá 

v m.sternocleidomastoideus nábor motorických jednotek (EMG) i smO2 (NIRS). 

Výstupem studie je tvrzení, že do 70 % maxima náboru motorických jednotek stoupá 

smO2 lineárně, poté klesá díky stoupajícímu rozporu mezi spotřebou kyslíku svalem a 

nedostačujícím cévním zásobením. Podobnou souvislost ukázal i pro interkostální a 

paravertebrální svaly. Podobnou souvislost ukázal Praagman et al. (2003) při studii 

NIRS a EMG měření na m.brachialis a m.biceps brachii.  
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 V kontextu naší studie předpokládáme, že klidové dýchání během terapie RH 

nedosáhne hodnot 70 % maxima náboru svalu. S přibývajícím zapojením svalu do 

respirační motoriky bude tedy smO2 ve svalu stoupat.   

 

2.4.3 MOXY monitor 

 MOXY monitor (obr. 3) je periferní bezdrátový senzor založený na technologii 

NIRS. Spadá do novější generace přístrojů s více čidly pro zpětné vyhodnocování 

měření. Využívá se v tréninku sportovců a v zátěžové diagnostice. Výhodou zařízení 

MOXY je jeho malý rozměr (61 x 44 x 21 mm) a bezdrátové PC rozhraní 

(www.moxymonitor.com). 

 

 

 
Obr. 3 MOXY monitor (zdroj – manuál k MOXY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moxymonitor.com/
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3  CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

3.1 Cíle práce 

 

Cílem  teoretické části této diplomové práce je seznámit čtenáře s dosavadními 

poznatky v oblasti respiračního handlingu a o využítí CSP k ovlivnění dechového 

stereotypu pacienta. V literární rešerši uvádíme možnosti ovlivnění dechu a jeho 

pohybových projevů v různých pozicích těla a pomocí tzv. úlevových poloh. Vzhledem 

k použití technologie NIRS v praktické části práce je také zpracována krátká rešerše na 

toto téma. 

V praktické části práce je hlavním cílem popsat a statisticky vyhodnotit vliv terapie 

RH pomocí vyšetření funkčních testů na rozvoj páteře, obvodů hrudníku a saturace 

krve. Terapie byla vždy provedena v poloze korigovaného sedu a na obou bocích. 

Dále pozorovat a popsat změny regionálního prokrvení m.trapezius vyjádřeného 

v procentu saturace kyslíkem smO2, tyto změny popsat. 

3.2 Hypotézy 

 

Hypotéza 1: 

 

H0  1: Hodnoty funkčních testů na rozvoj páteře se v situaci po terapii RH nebudou 

statisticky významně lišit od hodnot naměřených před terapií. 

 

HA 1: Hodnoty funkčních testů na rozvoj páteře budou v situaci po terapii RH 

statisticky významně vyšší. 

 

 

Hypotéza 2: 

 

H0  2: Rozdíly obvodů hrudníku v maximálním inspiriu a expiriu naměřené po terapii 

RH se  nebudou statisticky významně lišit od  hodnot naměřených před terapií. 

 

HA 2: Rozdíl obvodu hrudníku měřeného v maximálním inspiriu a expiriu 

xiphosternálně bude po terapii RH statisticky významně vyšší. 
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Hypotéza 3: 

 

H0  3: Hodnota saturace krve se po terapii RH v jednotlivých pozicích statisticky 

významně nezmění. 

 

HA 3 Hodnota saturace krve bude po ukončení terapie RH v jednotlivých pozicích 

statisticky významně vyšší. 

 

 

Hypotéza 4: 

 

H0  4: Průměrné hodnoty změny smO2 měřené pomocí NIRS v průběhu RH se mezi 

jednotlivými pozicemi nebudou statisticky významně lišit. 

 

HA 4: Průměrné hodnoty změny smO2 měřené pomocí NIRS budou vyšší v poloze 

korigovaného sedu. 

 

 

Hypotéza 5: 

 

H0  5: Bodové skóre Borgovy škály dušnosti se nebude po terapii RH statisticky 

významně lišit. 

 

HA 5: Bodové skóre Borgovy škály dušnosti bude po terapii RH statisticky významně 

menší. 
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4 METODIKA 

Měření probandů probíhalo na Pneumologické klinice 2. LF a FN MOTOL a 

v ambulantní ordinaci fyzioterapeuta. Vedení kliniky bylo o měření informováno 

oficiální žádostí, která byla schválena. Dále byl informován ošetřující lékař a 

fyzioterapeut kliniky. Každý z probandů potvrdil měření podpisem informovaného 

souhlasu. Data pro tuto studii byla získána v období březen až duben 2015. 

 

4.1 Charakteristika souboru 

Soubor probandů čítal 10 pacientů s diagnózou CHOPN. Z tohoto souboru bylo 

7 hospitalizováno na Pneumologické klinice 2. LF a FN MOTOL, další 3 byli pozváni 

do fyzioterapeutické ambulance. Dle stupnice GOLD využívané pro CHOPN bylo 6 

probandů ve stádiu GOLD III., 2 probandi ve stádiu GOLD III-IV. a 2 ve stádiu GOLD 

IV. Pokročilý stav onemocnění stupně III. - IV. u pacientů již znamená častější výskyt 

exacerbací, které pacienta limitují v běžných denních úkonech a zásadně ovlivňují 

kvalitu života (Kašák, 2006). Žádný z probandů již v době měření a terapie nepoužíval 

přívod kyslíku pomocí přenosné bomby, ani intranasálně pomocí kyslíkových brýlí. 

Studie se účastnilo 6 mužů a 4 ženy. Průměrný věk probanda byl 60,41 ± 6,1 let. 

Průměrná výška byla 158,83 ± 8,1 cm, při průměrné váze 83,42 ± 9,3 kg. Výpočet BMI 

ukázal průměrnou hodnotu 27,78 ± 1,3. Dle klasifikace WHO pro hodnocení BMI byl 

ve sledovaném souboru 1 proband s optimální váhou (BMI 18,5 – 24,5), 7 probandů 

s nadváhou (BMI 25 – 29,99) a 2 trpící obezitou I. stupně (BMI 30 – 34,99). 

V celém souboru byl pouze 1 proband, který v době mimo hospitalizaci 

pravidelně využívá některou z metod respirační fyzioterapie. 

 

4.2 Průběh vyšetření 

Po úvodním seznámení a poučení, podepsal každý z probandů informovaný souhlas 

k měření a terapii. Dále byl vyzván k zaznamenání své aktuální subjektivní dušnosti do 

grafické tabulky pro hodnocení pomocí Borgovy škály (0 = žádná dušnost, 10* = 

maximální dušnost).  

K vyhodnocení vlivu onemocnění CHOPN na kvalitu života probandů jsme použili 

standardizovaný dotazník COPD Assesment Test (CAT), který pacienti vyplnili sami, 
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nebo s asistencí vyšetřujícího. COPD CAT je jednoduchý a krátký dotazník zahrnující 

různé faktory subjektivního vnímání nemoci (pocit zahlenění, kašel, pocit svírání na 

hrudi, dušnost v zátěži) a její vliv na denní potřeby nemocného (spánek, ADL). Na listu 

CAT dotazníku je 8 otázek a každou z nich lze ohodnotit na stupnici 0 – 5, kde 5 je 

známkou maximálních obtíží. V roce 2014 publikovali Negro, Bonadiman a Turco studii 

na 681 probandech, kdy prokázali sensitivitu CAT dotazníku u nemocných CHOPN. Dále 

prezentovali, že sensitivitu testu neovlivňuje geografický původ, vzdělání, pohlaví, věk ani 

velikost těla. COPD CAT dotazník je dostupný online (http://www.catestonline.org/), 

probandům byl však předložen v tištěné podobě. 

 

4.2.1 Měření obvodů hrudníku 

Před terapií byly každému pacientovi změřeny obvody hrudníku. Proband byl 

v pozici vzpřímeného stoje bez vrchní části oděvu. K měření jsme použili krejčovský 

metr používaný ve fyzioterapii s jednotkami v řádu desetin centimetru. 

Měřili jsme dvě hodnoty obvodů hrudníku – mezosternální a xiphosternální a to 

v maximální inspiriu a expiriu. Každá modalita byla změřena 3x výslednou hodnotou 

byl jejich aritmetický průměr.  

Mezosternální obvod měříme středem sterna a pod dolními úhly lopatek. U mužů 

prochází metr těsně nad prsními bradavkami, u žen měříme středem sterna a těsně nad 

horním okrajem prsů. Xiphosternální obvod měříme v úrovni processus xiphoideus, u 

žen těsně pod prádlem. Po stranách hrudníku prochází metr mezi hrudníkem a pažemi, 

které jsou volně podél těla (Haladová & Nechvátalová, 2003).  

Rozdíl mezi obvodem v maximálním inspiriu a expiriu nazýváme tzv. respirační 

amplitudou, která nás informuje o pružnosti a rozvíjení hrudníku. Isajev a Mojsjuková 

(2005) tvrdí, že se respirační amplituda u zdravého muže pohybuje v rozmezí 7 – 10 cm 

a u zdravé ženy mezi 5 – 8 cm. Neumannová a Kolek (2012) udávají, že všechny 

hodnoty nižší než 2,5 cm jsou známkou sníženého rozvíjení hrudníku. 

 

4.2.2 Dynamické testy páteře 

Ve vzpřímeném stoji bylo aspekcí zhodnoceno držení těla pacienta, zejména 

v oblasti šíje, ramen a postavení hrudníku vůči pánvi. Další pozorování bylo věnováno 

dechovým pohybům probanda pro určení plánu následující terapie RH. 

http://www.catestonline.org/
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Následně byly na pacienta umístěny markery na tyto lokality – processus 

spinosus C7, bod 30 cm kaudálně od proc.spinosus C7 ve středu páteře a spojnice 

spinae iliacae posteriori superiores (SIPS). Tyto markery sloužily ke zpřesnění vyšetření 

dynamických testů na rozvoj jednotlivých částí páteře. Byla použita nesmáčivá tělová 

barva a po skončení měření byly tyto markery pacientům odstraněny. 

Prvním z testů bylo měření Čepojevovy distance pro rozvoj krční páteře. Měříme 

vzdálenost 8 cm kraniálně od processus spinosus C7 a pozorujeme, o kolik se tato 

vzdálenost zvětší při flexi krku. Standardem v populaci je rozvoj alespoň o 3 cm 

(Smékal, 2006, s. 28) 

Pohyblivost hrudní páteře nám pomáhají hodnotit Ottovy distance. Výchozím 

bodem je processus spinosus C7, od kterého naměříme 30 cm kaudálně. Inklinační 

index udává rozvoj hrudní páteře při maximálním předklonu. Vzdálenost výše 

zmíněných bodů se u zdravého člověka zvětší alespoň o 3,5 cm.  Reklinační index 

udává rozvoj do extenze. Při tomto testu by se měly body přiblížit o 2,5 cm (Dungl, 

2005, s. 41 – 42). Pro hodnocení tohoto testu taktéž využíváme součet absolutních 

hodnot reklinačního a inklinačního indexu. Smékal (2006) uvádí, že součet menší než 4 

cm je již známkou snížené pohyblivosti.  

Běžně využívaným antropometrickým údajem je také Stiborova distance. Určuje 

rozvoj hrudní a bederní páteře do flexe. Měří se mezi body processus spinosus C7 a 

průnikem spojnice obou SIPS s páteří. Dungl (2005) i Smékal (2006) se shodují 

v názoru, že u tohoto testu dojde u zdravého dospělého k prodloužení vzdálenosti o 7 – 

10 cm. 

Specifickým testem pro rozvoj bederní páteře je Schoberova distance. Používali 

jsme opět průsečík obou SIPS s páteří a bod 10 cm kraniálně od toho průsečíku. Dle 

Vařeky a Vařekové (1995) dojde u zdravého jedince k prodloužení této vzdálenosti o 4 - 

6 cm.  

Posledním testem byla hojně využívaná Thomayerova zkouška. V klinické praxi 

považujeme test za pozitivní, nedotkne-li se pacient podlahy. Měříme vzdálenost 

podlahy od nejdelšího prstu a zároveň korigujeme probanda, aby měl extendovaná 

kolena. 
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4.3 Průběh terapie respiračním handlingem 

V rámci této studie jsme se rozhodli aplikovat 3 korigované pozice analogické 

k handlingu využívanému u nedonošenců a dětí s respirační problematikou. Jednalo se o 

korigovaný sed a pozice na obou bocích. Polohy byly voleny v náhodném pořadí 

z důvodu neovlivnění jejich pozdějšího statistického vyhodnocení. Terapie trvala vždy 6 

minut v jedné poloze, ovšem časy 0:00 - 0:30 a 5:30 – 6:00 (min) nejsou zohledněny ve 

vyhodnocování měření. Počátečních a závěrečných 30 vteřin považujeme za kalibrační 

pro spuštění (resp. vypnutí) pulzního oxymetru a MOXY monitoru, a také pro odečtení 

klidových (resp. konečných) hodnot. Mezi jednotlivými pozicemi byla vždy 2 minutová 

přestávka. Před samotnou terapií byl pacient vybaven pulzním oxymetrem na 

ukazováčku levé ruky a MOXY monitorem, připevněným na pravý m.trapezius, pars 

ascendens.  

 

4.3.1 Manuální kontakty 

 Během terapie RH jsme se snažili změnit dechový stereotyp a mechaniku 

rozvíjení hrudníku pacienta. Principem bylo využití manuální proprioceptivní stimulace 

v oblasti hrudníku a břicha. 

 Manuální dotyky na hrudníku byly voleny na základě předchozího vyšetření. 

Terapeut se snažil nenápadnou formou provádět stimulačně – provokační kontakty na 

hrudi probanda (Smolíková & Máček, 2006, s. 195). Kontakty se často měnily 

v závislosti na dechové reakci, někdy se také opakovaly. 

  

4.3.2 Korigovaný sed 

Pozice korigovaného sedu vychází z mnoha známých metodik korekční 

fyzioterapie. Jedná se o polohu modifikované vertikály, která je pro dýchání 

fyziologická. V technikách respirační fyzioterapie je pozice často využívána jako 

počáteční a kombinuje se například s modifikovanou autogenní drenáží nebo inhalační 

léčbou (Smolíková & Máček, 2006, s. 191). 

Proband byl instruován k zaujmutí pozice sedu na sedacích hrbolech. Chodidla 

jsme nastavili na vzdálenost odpovídající šíři pánve, bez obuvi a ponožek (v případě 

tepelného komfortu) a s plným kontaktem chodidel vzhledem k podlaze. Za výhodnější 

považujeme oporu celou nohou bez ponožky z důvodu kvalitnější exteroceptivní 
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stimulace chodidla. Kotníky jsme nastavili do neutrálního postavení a flexe v kolenou 

byla v rozsahu 80°-90° podle pocitu stability probanda. 

Velký význam jsme v terapii kladli na ovlivnění osy pánev – hrudník - hlava. 

Poloha pánve vůči hrudníku má zásadní vliv na správnou funkci bránice a zapojení 

svalových řetězců spojených s dechem. Držení pánve v nefyziologické anteverzi nebo 

retroverzi negativně ovlivňuje vyváženou dynamickou stabilitu mezi svaly břišními, 

svaly zádovými (např. m.quadratus lumborum) pánve i pánevního dna. Zejména břišní 

svaly hrají důležitou roli pro vytvoření punktum fixum bránici a tím ovlivňují její 

posturálně – respirační funkci (Véle, 2006, s. 232-33). 

Správného nastavení pánve vůči hrudníku jsme docílili nastavením výšky sedu 

s kvalitní oporou o dolní končetiny. Dále instruováním pacienta do vzpřímeného držení 

bez hyperextenze v Th-L přechodu a nastavením hlavy do osy zevní zvukovod – 

rameno – kyčelní kloub. Tuto osu považujeme spíše za pomocnou definici, neboť je 

vždy potřeba přizpůsobit danou polohu individuálním potřebám pacienta. 

 

Obr. 4 Poloha v korigovaném sedu – manuální kontakty k ovlivnění předozadního rozvoje 

hrudníku  

Obr. 5 Poloha v korigovaném sedu – ovlivnění mechaniky dechu v oblasti dolních žeber     
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Pro všechny probandy z vyšetřovaného souboru bylo energeticky náročné udržet 

pozici korigovaného sedu samovolně, proto byl využit overball jako pasivní podpora 

v oblasti Th-L přechodu, případně dolní Th páteře (obr. 6). Tím jsme docílili kvalitního 

napřímení osového orgánu. Paže měl pacient odloženy volně na stehnech, palmární 

stranou vzhůru. 

  Obr. 6 Poloha v korigovaném sedu s využitím overballu  

 

4.3.3 Poloha na boku 

Pozici na boku jsme zvolili na základě skutečnosti, že ji pacienti hojně využívají 

nejen v rámci respirační fyzioterapie, ale také k odpočinku jako úlevovou polohu. 

Výhodou je možnost aplikace bez nutnosti dalšího vybavení.  Využili jsme pouze 

podložení hlavy polštářem, abychom zabránili nežádoucí lateroflexi krční páteře. 

Vycházeli jsme z polohy trupu kolmo k lehátku. Hlava je v prodloužení trupu 

s důrazem na korekci flexe krční páteře a reklinace v atlanto-okcipitálním skloubení. 

Oporou těla na boku jsou spodní horní a dolní končetina. Velký důraz jsme kladli na 

centrovanou polohu v kořenových kloubech těchto končetin. Při správném nastavení je 

možno docílit napřímení páteře a osy hrudník – pánev. Pomocí manuálních manévrů 

terapeut zamezoval sešikmení pánve proti hrudníku a tím lateroflexe bederní a spodní 
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hrudní páteře. Pokud jsme během počátečního vyšetření zaznamenali rotaci 

transversálních rovin hrudníku a pánve vůči sobě, korigovali jsme je. V průběhu terapie 

lze tento kineziologický nedostatek ovlivnit pomocí předloktí terapeuta tlakem přes 

SIAS a ramenní kloub (obr. 7). Pánev nesměla přepadat dozadu, čehož lze docílit 

přesným polohováním svrchní dolní končetiny. Ta byla polohována do 90° flexe 

v kyčelním a kolenním kloubu a neutrálním postavení v kotníku.  

 

 

Obr. 7 Poloha na pravém boku. Dlaněmi terapeut provádí CSP v oblasti spodních žeber, 

pomocí předloktí ovlivňuje držení osy rameno – hrudník – pánev 

 

 Kolář (2009, s. 17) uvádí, že poloha má vliv na drenáž bronchopulmonálních 

sekretů. Pokud měl pacient potřebu expektorace hlenu, byla terapie přerušena. Výhodné 

je, pokud ovládá techniku kontrolovaného kašle, nebo huffingu (Smolíková & Máček, 

2006, 2010). 
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Obr. 8 Poloha na pravém boku. Pomocí manuálních kontaktů stimuluje terapeut 

dechové pohyby v levé horní části hrudníku. Zároveň ovlivňuje postavení rameno 

– hrudník a hrudník – pánev 

 

 Po ukončení terapie RH ve všech polohách byl proband opět vyšetřen změřením 

obvodů hrudníku, funkčních testů páteře a byl vyzván k opětovnému zaznamenání své 

aktuální subjektivní dušnosti do grafické tabulky pro hodnocení pomocí Borgovy škály. 

 

4.4 Použité vybavení  

 Pro měření obvodů hrudníku a funkčních testů páteře byl využit krejčovský metr 

běžně využívaný ve fyzioterapeutické praxi. Naměřené hodnoty byly zaneseny do 

protokolu vyšetření, zpracovaného v programu Microsoft Office Excel 2007. 

 Pulzní oxymetrii jsme měřili pomocí přístroje Prince – 100A umístěný na II. prst 

levé ruky. 

 Změny regionálního prokrvení a spotřeby kyslíku svalem byly zaznamenávány 

pomocí zařízení MOXY. Ten přenáší data bezdrátově do počítače. Využili jsme 

rozhraní PeriPedal v. 2.4.2 využívané pro zátěžovou diagnostiku a také v tréninku 

vrcholových sportovců. V PeriPedal jsou data snímaná MOXY monitorem okamžitě 

zapisována do grafu. Z tohoto rozhraní jsme naměřená data extrahovali opět do 

protokolu v  Microsoft Office Excel 2007. 

 



Diplomová práce  Handling ve fyzioterapii dospělých 

25 

4.5 Statistická analýza dat 

 Data z vyšetřovacího protokolu v programu Microsoft Office Excel 2007 byla 

přepsána do tabulek pro každý sledovaný test. Pomocí funkcí programu byly vyjádřeny 

průměrné hodnoty před terapií RH a po terapii RH, směrodatné odchylky a tyto hodnoty 

zaneseny do sloupcových grafů. 

 Pomocí doplňku DATA ANALYSIS jsme hypotézy testovali Kruskal–

Wallisovým ANOVA testem (Analýza rozptylu). Minimální hranice významnosti pro 

tuto analýzu byla stanovena p< 0,05. 
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5 VÝSLEDKY  

5.1 Hypotéza 1: 

 

 H0  1: Hodnoty funkčních testů na rozvoj páteře se v situaci po terapii RH 

nebudou statisticky významně lišit od hodnot naměřených před terapií. 

 

 HA 1: Hodnoty funkčních testů na rozvoj páteře budou v situaci po terapii RH 

statisticky významně vyšší. 

 

 Z naměřených dat během jednotlivých testů byly vytvořeny aritmetické průměry, 

které byly zaneseny do sloupcových grafů. Dále proběhla statistická analýza všech 

hodnot pomocí ANOVA Kruskal-Wallisova testu pro zjištění statistické významnosti 

naměřených změn, v situaci před terapií RH a po terapii (příloha 1). 

 Nulová hypotéza byla potvrzena pro všechny provedené funkční testy páteře. 

Změna žádného z testů se nepřiblížila statistické významnosti p < 0,05. 

 

 

Tabulka 1. Změna funkčních testů páteře – průměrné hodnoty (± 1SD) 
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Graf 1 Průměrná hodnota Čepojovy distance měřené před a po terapii se znázorněním 

1SD 

 
Graf 2 Průměrná hodnota součtu absolutních hodnot Ottovy reklinační a inklinační 

distance měřené před a po terapii se znázorněním 1SD 

 
Graf 3 Průměrná hodnota Ottovy reklinační distance měřené před a po terapii se 

znázorněním 1SD 

 
Graf 4 Průměrná hodnota Ottovy inklinační distance měřené před a po terapii se 

znázorněním 1SD 
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Graf 5 Průměrná hodnota Stiborovy distance měřené před a po terapii se znázorněním 

1SD 

 
Graf 6 Průměrná hodnota Thomayerovy zkoušky měřené před a po terapii se 

znázorněním 1SD 

 
 

Graf 7 Průměrná hodnota Schoberovy distance měřené před a po terapii se znázorněním 

1SD 

 

5.2 Hypotéza 2: 

 

 H0  2: Rozdíly obvodů hrudníku v maximálním inspiriu a expiriu naměřené po 

terapii RH se  nebudou statisticky významně  lišit od  hodnot naměřených před terapií. 

 

 HA 2:  Rozdíl obvodu hrudníku měřeného v maximálním inspiriu a expiriu 

xiphosternálně bude po terapii RH statisticky významně  vyšší. 
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 Obvody hrudníku jsme měřili před terapií a po skončení terapie. Odečtením 

obvodu v maximálním expiriu od maximálního obvodu v inspiriu nám u každého 

probanda stanovil respirační amplitudu. Opět proběhla statistická analýza všech hodnot 

pomocí ANOVA Kruskal-Wallisova testu pro zjištění významnosti (příloha 2). 

 Nulová hypotéza pro mezosternální i xiphosternální obvody hrudníku byla 

potvrzena pro p < 0,05. Statistické významnosti se blíží změna rozvoje hrudníku 

v xiphosternální oblasti, kde p < 0,07. Předpokládáme, že v širším souboru pacientů by 

ovlivnění pružnosti spodní části hrudníku dosáhlo po terapii RH statisticky významné 

hladiny a alternativní hypotéza by se potvrdila. 

 

Tabulka 2. Změna respirační amplitudy u měřených obvodů hrudníku – průměrné 

hodnoty (± 1SD) 

5.3 Hypotéza 3: 

 

 H0  3: Hodnota saturace krve se po terapii RH v jednotlivých pozicích 

statisticky významně nezmění. 

 

 HA 3 Hodnota saturace krve bude po ukončení terapie RH v jednotlivých 

pozicích statisticky významně vyšší. 

 

 Saturace krve O2 byla měřena pulzním oxymetrem vždy před terapií RH v dané 

poloze a ihned po ukončení. Data byla zanesena do protokolu a u každého pacienta a 

hodnoty byly zprůměrovány. Statistická analýza ANOVA Kruskal-Wallisovým testem 

(příloha 3) byla hodnocena na základě dat získaných z každého měření, nikoliv 

z průměrů. 

 Nulová hypotéza byla zamítnuta pro pozice na obou bocích. Pro nárůst saturace 

krve v poloze korigovaného sedu platí ve sledovaném souboru p =  0,23. 

 V testovaném souboru probandů se alternativní hypotéza potvrdila pro polohy na 

pravém i levém boku. Změny vyvolané terapií RH způsobily statisticky významný 

nárůst saturace krve O2 v hladině významnosti p < 0,05. 
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Tabulka 3. Změna saturace krve O2 – průměrné hodnoty (± 1SD) 

 

 

 

 

5.4 Hypotéza 4: 

 

 H0  4: Průměrné hodnoty změny smO2 měřené pomocí NIRS v průběhu RH se 

mezi jednotlivými pozicemi nebudou statisticky významně lišit. 

 

 HA 4: Průměrné hodnoty smO2 měřené pomocí NIRS budou vyšší v poloze 

korigovaného sedu. 

 

 Data naměřená MOXY monitorem byla vyjádřena v čase tabulkou pro každého 

probanda. Od celého průběhu křivky jsme funkcí odečetli výchozí hodnotu Vyjádřili 

procento změny smO2 v m.trapezius a vypočítali průměrnou změnu pro danou polohu 

v čase (0:30 – 5:30). Křivky smO2  pro jednotlivé polohy jsou zaznamenány v tabulce 4. 

Použitím statistické analýzy ANOVA Kruskal-Wallisova testu jsme zamítli nulovou 

hypotézu pro polohu na levém i pravém boku (příloha 4). 

 Alternativní hypotéza byla v testovaném souboru potvrzená při porovnání 

průběhu křivky korigovaný sed proti poloze na levém boku (p = 0,03166) a také pro 

porovnání křivky korigovaný sed proti poloze na pravém boku (p = 0,007523). 

 Z průběhu křivky vyplývá, že jsme dodrželi předpoklad zmíněný v kapitole 2.5.2 

a lze tedy tvrdit, že poloha v korigovaném sedu je z hlediska aktivace m.trapezius méně 

výhodná k ovlivnění zapojení pomocných dechových svalů do dechové motoriky. 

 Při statistickém porovnání průběhu křivek smO2 byla zjištěna nízká hladina 

významnosti (p = 0,445573), neshledáváme proto rozdíl mezi měřením na boku 

s umístěným MOXY monitorem (pravá strana) a na boku opačném. 
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Tabulka 4. Křivky smO2 pro trapézový sval v průběhu terapie RH 

 

 

5.5 Hypotéza 5: 

 

 H0  5: Bodové skóre Borgovy škály dušnosti se nebude po terapii RH statisticky 

významně lišit. 

 

 HA 5: Bodové skóre Borgovy škály dušnosti bude po terapii RH statisticky 

významně menší. 

 

 V testovaném souboru pacientů CHOPN bylo před terapií RH průměrné bodové 

ohodnocení na subjektivní grafické Borgově škále dušnosti 4,8 ± 1,6. Po terapii činilo 

bodové ohodnocení 3,3 ± 1,1.  

 Nulovou hypotézu jsme zamítli opět analýzou rozptylu dle Kruskal-Wallise a 

bylo zjištěno, že bodové ohodnocení po terapii je v testovaném souboru vyšší při 

hladině významnosti p < 0,05. Byla tedy potvrzena alternativní hypotéza.   
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6 DISKUZE 

 U pacientů s CHOPN sledujeme s postupnou progresí choroby změnu 

mechaniky dýchání. Souvisí s tím upřednostnění respirační funkce u pomocných 

dechových svalů, tedy narůstající dysbalance v jejich posturálně – respirační funkci. 

Z hlediska fyzioterapie bychom se tedy měli snažit ovlivnit nejen dechovou funkci, ale i 

držení těla a celkovou kondici pacientů. Prioritou v léčbě CHOPN by tedy měl být 

individuálně zpracovaný rehabilitační plán v kontextu interdisciplinární spolupráce 

zdravotnických oborů (Smolíková & Máček, 2006, s. 9-17). 

 

 Zounková a Smolíková (2013) uvádějí, že jedním z cílů terapie RH je 

preventivní působení proti vzniku deformit hrudníku. Výstupem ze statistického 

vyhodnocení hypotézy 1 této diplomové práce nesmí být opačné tvrzení. U dospělých 

pacientů již formativní vliv funkce – morfologie není tak významná, jako u dětí. 

Význam RH u dětí s respiračním onemocněním již od raného věku spočívá 

v ovlivňování motorických funkcí dítěte v době, kdy se začínají rozvíjet a fixovat 

motorické vzory v CNS. Dle Vojty a Peters (2010) dochází k fixaci náhradních 

pohybových modelů již v 6. týdnu života. Bez terapeutické intervence vedou tyto 

náhradní modely ke stagnaci ideálního motorického vývoje, zejména v kontextu 

ideálních svalových diferenciací. S přibývajícím růstem dítěte můžeme sledovat vývoj 

soudkovitého hrudníku a dalších deformit.  

 Důležitou roli hraje CNS i v patokineziologii dospělého. Vzhledem k již 

ukončenému motorickému vývoji probíhá fixace náhradních hybných modelů jinými 

mechanismy, v terapii se však snažíme tyto modely maximálně eliminovat. Příkladem 

náhradních motorických modelů je paradoxní dýchání, nebo horní hrudní dýchání.  

 

 Z výsledků praktické částí práce vyplývá úvaha o využití metody RH 

v kombinaci s dalšími metodami fyzioterapie. Zejména manuální terapie může být 

užitečným pomocníkem pro snížení tuhosti v kloubech páteře, costo-vertebrálních a 

sterno-costálních skloubení. Lewit (2003, s. 47) uvádí, že nedostatečné rozšíření 

hrudníku během inspiria způsobuje absenci mobilizačního vlivu dýchání zejména na 

hrudní páteř. Redicivující blokády v této části osového orgánu ovlivňují i motorické 

vzory dýchání a pacient je často bez pomoci fyzioterapeuta „uvězněn“ ve svém 
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dechovém stereotypu. V klinické praxi proto často vidíme reflexní vliv manuální 

terapie, kdy se po odstranění blokády postižená oblast zapojí do dechových pohybů. 

U pacientů s chronickými chorobami respiračního systému také často pozorujeme 

syndromy horní hrudní apertury, které mohou být důsledkem přetížení akcesorních 

dýchacích svalů. Je s výhodou u těchto pacientů využívat další metody založené na 

neurofyziologickém podkladě (Vojtova reflexní lokomoce, DNS, Brunkow) 

k reflexnímu ovlivnění těchto svalů v jejich posturálně – respirační funkci.  

 

 V posledních letech je populární reflexní terapie ovlivněním fasciálních tkání. 

Mezi českými fyzioterapeuty je průkopníkem toho přístupu Mgr. Zdeněk Čech. Na 

základě jeho přednášek na 2.LF v Praze lze diskutovat o efektivitě této léčby. V praxi 

můžeme potvrdit vliv fascií na reflexní změny držení segmentů a pohybových vzorů při 

terapii jizev (Lewit, 2003). V kontextu motorických projevů dýchání lze vidět efekt 

manuální léčby fasciálních tkání zejména při terapii jizev po chirurgických zákrocích na 

hrudníku a v břišní dutině. 

 

 V ambulancích fyzioterapeutů i v nemocniční péči můžeme často vidět terapii 

v některé variantě polohy lehu na zádech. Nejvíce využívaná je pozice lehu s nohami 

v trojflexi s kineziologickým obsahem převzatým z vývojové kineziologie. Výhodu této 

polohy shledáváme v uvolnění břišní stěny a fixaci hrudníku o podložku. Je vhodná pro 

stimulaci a nácvik bráničního dýchání, případně využití neurofyziologické facilitace 

hybných stereotypů např. Vojtovou reflexní lokomocí, nebo cvičením ve vývojových 

řadách (Kolář et. al., 2009, s. 240-41; s. 265-72).  

 Do této studie jsme polohu na vleže na zádech nezařadili, jelikož neumožňuje 

plně stimulovat přední i zadní stranu hrudníku pomocí kontaktního dýchání. 

V respirační fyzioterapii je často využívána zejména pro autoterapii. 

 

 Nejen u dětí lze sledovat psychosociální vliv terapie RH. Kontakt terapeutových 

dlaní je pacienty pozitivně vnímán, je-li prováděn nenásilným a nedirektivním 

způsobem. Autor práce je názoru, že pro úspěch terapie je zásadní pozitivní vztah mezi 

terapeutem a pacientem. Je proto vhodné edukovat člena rodiny, aby manuální kontakty 

probíhaly ,,bez bariéry“. Důležité je i prostředí, pacient by se měl cítit dobře a uvolněně 

a mít tepelný komfort. Předpokládáme, že kontakt dlaně terapeuta přímo na kůži 
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pacienta je výhodnější z hlediska výraznější exteroceptivní stimulace dýchání, vzhledem 

k charakteru metody RH však může probíhat i přes oděv. 

6.1  Limity studie 

 Bylo by jistě zajímavé sledovat měření NIRS při průběhu terapie RH zároveň na 

více svalových skupinách. Existuje několik studií porovnávajících snímání dynamiku 

smO2 v dalších respiračních svalech (Vogiatzis et. al., 2009, Vogiatzis et al., 2010, 

Shadgan et al., 2011). Tyto studie však proběhly s využitím širší variability měřících 

přístrojů. Například měření mm.intercostales (Shadgan et al., 2011) by v kontextu RH 

pbylo ovlivněno úzkým mezižeberním prostorem a přístroj MOXY by často zpětně 

nesnímal vysílané světelné spektrum. To jsme zohlednili také při volbě měření na 

m.trapezius.  

 Stěžejní studie pro měření NIRS a aplikaci v této diplomové práci (Shadgan et 

al., 2011) se zabývala sledováním EMG a smO2 aktivity na m.sternocleidomastoideus a 

mm.intercostales při postupně se zvyšujícím nádechovém odporu. Aplikace MOXY 

monitoru na m.sternocleidomastoideus by vyvolávalo diskuzi, zda měření není 

ovlivněno průtokem krve ve velkých cévách krku. Po zvážení těchto okolností jsme pro 

ověření H0 4 zvolili umístění MOXY monitoru do středu svalového bříška m.trapezius. 

  Limitem studie je relativně malá skupina probandů. V rámci diplomové práce 

jsme se snažili o co nejvyšší homogenitu sledovaného souboru. Je k diskuzi a dalšímu 

zkoumání, zda by větší skupina sledovaných pacientů prokázala statistický významné 

zvýšení respirační amlitudy, popisující rozvoj hrudního koše. Autor práce toto 

předpokládá. 
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7 ZÁVĚR 

 Diplomová práce Handling ve fyzioterapii dospělých se zabývala praktickým 

využitím metody respiračního handlingu u dospělých pacientů s chronickým plicním 

onemocněním. Tato metoda, založená na neurofyziologických znalostech je s úspěchem 

používána pro respirační fyzioterapii u dětí, zejména s diagnózou bronchopulmonální 

dysplázie, CF, ciliární dyskinézou, případně u jiných zánětlivých onemocnění dýchací 

soustavy.  

 Sledovaným souborem bylo 10 pacientů s onemocněním CHOPN ve stádiu III-

IV dle stupnice GOLD. Pro vyhodnocení efektu terapie RH byly využity tradiční 

metody používané v antropometrii, jako je měření obvodů hrudníku a rozvoje páteře 

standardními funkčními testy. Dále byly sledovány parametry saturace krve pomocí 

pulzního oxymetru a měření saturace pomocného inspiračního svalu m.trapezius 

využitím moderní technologie NIRS. 

 U několika sledovaných parametrů jsme během jedné terapie RH dosáhli 

statisticky významných změn. Jednalo se především o nárůst krevní saturace O2 

v pozicích na obou bocích. Dále jsme potvrdili myšlenku větší výhodnosti poloh vleže 

na boku v porovnání s modifikovanou vertikálou polohy korigovaného sedu, zejména 

s ohledem na aktivaci pomocných dechových svalů. Probandi ve sledovaném souboru 

ohodnotili pozitivní vliv terapie RH na subjektivní vnímání pocitu dušnosti. 

 Terapií RH jsme u pacientů zahrnutých do studie nedocílili významných změn 

v rozvoji segmentů páteře. 8 probandů mělo hodnoty nižší než norma při vyšetření 

rozvoje hrudní páteře (Ottova distance), 7 při hodnocení rozvoje bederní páteře 

(Schoberova distance) a všichni vyšetřovaní byli na hranici normy (2) nebo pod normou 

(8) z hlediska rozvoje krční páteře. Z těchto pozorování vyplývá, že pro efektivní 

rehabilitaci je vhodné využít širokého spektra fyzioterapeutických metodik (např. 

manuální léčbu, některou z metod korekční fyzioterapie posturálního systému), 

abychom mohli pozitivně zlepšit kvalitu života pacientů. 

 Při sledování vlivu terapie RH jsme shledali pozitivní vliv na zvýšení rozvoje 

dolní části hrudníku, který se blížil statistické významnosti. Pouze 2 probandi měli 

respirační amplitudu těsně pod normou (Neumannová & Kolek, 2012) pro 

mezosternální oblast, respektive 3 pro xiphosternální. Zbylých 8 (resp. 7) bylo již ve 

skupině pacientů se sníženým rozvojem hrudníku. 
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 V souboru probandů pro tuto studii byl pouze jeden, který pravidelně využíval 

některou z metod respirační fyzioterapie. Vzhledem k závažnosti a četnosti onemocnění 

CHOPN v populaci je důležité informovat pacienty o možnostech nefarmakologické 

léčby. Motivací by mělo být zlepšení kvality života, jež komplexní dechová rehabilitace 

přináší. 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Tabulky ANOVA Kruskal-Wallisova testu HYPOTÉZA 1 

Čepojova distance 

Anova: jeden faktor           
  

     
  

Faktor 
     

  
Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 

 
  

Sloupec 1 10 12,5 1,25 0,5694444 
 

  
Sloupec 2 10 12,7 1,27 0,4512222 

 
  

  
     

  
  

     
  

ANOVA 
     

  
Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 0,002 1 0,002 0,003919 0,9507734 4,413873405 
Všechny výběry 9,186 18 0,5103333 

  
  

  
     

  
Celkem 9,188 19         

Ottova distance – součet absolutních hodnot (reklinační + inklinační) 

Anova: jeden faktor           
  

     
  

Faktor 
     

  
Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 

 
  

Sloupec 1 10 20,6 2,06 2,35156 
 

  
Sloupec 2 10 27 2,7 2,84222 

 
  

  
     

  
  

     
  

ANOVA 
     

  
Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 2,048 1 2,048 0,78864 0,3862261 4,41387 
Všechny výběry 46,744 18 2,596888889 

  
  

  
     

  
Celkem 48,792 19         

Stiborova distance 

Anova: jeden faktor           
Faktor 

     
  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  
Sloupec 1 10 46,4 4,64 2,1426667 

 
  

Sloupec 2 10 52,4 5,24 1,976 
 

  
  

     
  

  
     

  
ANOVA 

     
  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 
Mezi výběry 1,8 1 1,8 0,8740693 0,36220514 4,4138734 

Všechny výběry 37,068 18 2,059333 
  

  
  

     
  

Celkem 38,868 19         
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Thomayerův test 

Anova: jeden faktor           
Faktor 

     
  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  
Sloupec 1 10 344 34,4 106,48889 

 
  

Sloupec 2 10 337 33,7 112,45556 
 

  

  
     

  
  

     
  

ANOVA 
     

  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 
Mezi výběry 2,45 1 2,45 0,0223801 0,88274381 4,4138734 

Všechny výběry 1970,5 18 109,47222 
  

  
  

     
  

Celkem 1972,95 19         

 

Schoberova distance 

Anova: jeden faktor           
Faktor 

     
  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  
Sloupec 1 10 28,5 2,85 0,83611111 

 
  

Sloupec 2 10 31,1 3,11 0,49211111 
 

  
  

     
  

  
     

  
ANOVA 

     
  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 
Mezi výběry 0,338 1 0,338 0,5089509 0,484741057 4,4138734 
Všechny výběry 11,954 18 0,664111111 

  
  

  
     

  
Celkem 12,292 19         

 

Příloha č. 2: Tabulky ANOVA Kruskal-Wallisova testu HYPOTÉZA 2 

Respirační amplituda – měřeno přes mezosternale 

Anova: jeden faktor           

Faktor 
     

  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  

Sloupec 1 10 25,5 2,55 3,305 
 

  

Sloupec 2 10 37,8 3,78 5,83066667 
 

  

  

ANOVA 
     

  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 7,5645 1 7,5645 1,656036 0,21444332 4,4138734 
Všechny výběry 82,221 18 4,567833333 

  
  

  
     

  

Celkem 89,7855 19         
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Respirační amplituda – měřeno přes mezosternale 

Anova: jeden faktor           

Faktor 
     

  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  

Sloupec 1 10 35,2 3,52 2,059556 
 

  

Sloupec 2 10 49,2 4,92 2,950667 
 

  

  
     

  
  

     
  

ANOVA 
     

  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 9,8 1 9,8 3,912002 0,0634585 4,413873405 
Všechny výběry 45,092 18 2,505111111 

  
  

  
     

  

Celkem 54,892 19         

 

 

Příloha č. 3: Tabulky ANOVA Kruskal-Wallisova testu HYPOTÉZA 3 

 

Změna saturace krve O2 – poloha korigovaného sedu 

 

Anova: jeden faktor 
          

    
  

Faktor 
     

  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  

Sloupec 1 10 945 94,5 2,72222222 
 

  

Sloupec 2 10 953 95,3 1,34444444 
 

  

  
     

  
  

     
  

ANOVA 
     

  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 3,2 1 3,2 1,57377049 0,22570631 4,413873 
Všechny výběry 36,6 18 2,0333333 

  
  

  
     

  

Celkem 39,8 19         
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Změna saturace krve O2 – poloha na levém boku 

 

Anova: jeden faktor 
          

    
  

Faktor 
     

  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  

Sloupec 1 10 943 94,3 1,1222222 
 

  

Sloupec 2 10 969 96,9 1,2111111 
 

  

  
     

  
  

     
  

ANOVA 
     

  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 33,8 1 33,8 28,971429 4,08787E-05 4,4138734 
Všechny výběry 21 18 1,166667 

  
  

  
     

  

Celkem 54,8 19         

 

Změna saturace krve O2 – poloha na pravém boku 

Anova: jeden faktor           

Faktor 
     

  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  

Sloupec 1 10 945 94,5 1,3888889 
 

  

Sloupec 2 10 967 96,7 1,3444444 
 

  

  
     

  
  

     
  

ANOVA 
     

  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 24,2 1 24,2 17,707317 0,00052873 4,4138734 
Všechny výběry 24,6 18 1,366667 

  
  

  
     

  

Celkem 48,8 19         
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Příloha č. 4: Tabulky ANOVA Kruskal-Wallisova testu HYPOTÉZA 4 

 

Změna průběhu křivky smO2 – korigovaný sed a pravý bok 

Faktor 
     

  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  

PB rozdíl 10 17 1,7 3,566667 
 

  

S rozdíl 10 52 5,2 9,955556 
 

  

  
     

  

ANOVA 
     

  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 61,25 1 61,25 9,059162 0,0075226 4,413873 
Všechny výběry 121,7 18 6,761111 

  
  

  
     

  

Celkem 182,95 19         

       
Změna průběhu křivky smO2 – korigovaný sed a levý bok 

Faktor 
     

  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  

S rozdíl 10 52 5,2 9,955556 
 

  

LB rozdíl 10 24 2,4 4,488889 
 

  

  
     

  

ANOVA 
     

  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 39,2 1 39,2 5,427692 0,0316596 4,413873 
Všechny výběry 130 18 7,222222 

  
  

  
     

  

Celkem 169,2 19         

       
Změna průběhu křivky smO2 – levý bok a pravý bok 

Faktor 
     

  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  

LB rozdíl 10 24 2,4 4,488889 
 

  

PB rozdíl 10 17 1,7 3,566667 
 

  

  
     

  

ANOVA 
     

  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 2,45 1 2,45 0,608276 0,4455726 4,413873 

Všechny výběry 72,5 18 4,027778 
  

  
  

     
  

Celkem 74,95 19         
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Příloha č. 4: Tabulky ANOVA Kruskal-Wallisova testu HYPOTÉZA 4 

 

Statistická významnost grafické subjektivní Borgovy škály dušnosti před terapií 

RH a po terapii 

 

Anova: jeden faktor 
          

    
  

Faktor 
     

  

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl 
 

  

Sloupec 1 10 48 4,8 2,844444444 
 

  

Sloupec 2 10 33 3,3 2,233333333 
 

  

  
     

  
  

     
  

ANOVA 
     

  

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 11,25 1 11,25 4,43107221 0,04960084 4,413873 
Všechny výběry 45,7 18 2,538888889 

  
  

  
     

  

Celkem 56,95 19         
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Příloha č. 6: COPD Assesment Test – dotazník na kvalitu života nemocného 

CHOPN (zdroj – www.catestonline.org)  

 

 

 


