
DODATEK K DIPLOMOVÉ PRÁCI 

 

Diplomová práce je zpracována na téma sledování posturálních a respiračních funkcí u 

nemocných DMD. Tomuto onemocnění jsem se věnovala již v bakalářské práci: Respirační 

fyzioterapie – součást komplexní léčby nemocných Duchennovou muskulární dystrofií. 

Zabývala jsem se uplatněním respirační fyzioterapie, popsala jsem uplatnění konkrétních 

neinvazivních a invazivních metod ventilace, které se využívají především v pozdějších 

stádiích onemocnění. V diplomové práci se věnuji vlivu progrese nemoci na posturálně-

lokomoční a ventilační systém jedince s DMD, kdy - v kolika letech se začíná zhoršovat 

klinický stav pacienta a v závislosti na jakých faktorech i ventilační parametry. Akcent práce 

je kladem na korelaci funkce těchto dvou systémů. K již odevzdané práci po kritice vedoucí 

práce přikládám tyto dodatky: 

 

Dodatek ke kapitole 4.12 

DMD je provázeno změnou mechaniky dýchání a dysfunkcí respiračních svalů, které 

vede k ohrožení pacientů rozvojem významné respirační morbidity z důvodu respiračních 

infekcí. Respirační selhání je nejčastější příčinou smrti. Funkční vyšetření plic a síly 

respiračních svalů pomáhají hodnotit aktuální stav, progresi onemocnění a jeho prognózu 

(Vacek 2003).  

V časných stádiích onemocnění se během inspiria rozvíjí thorakoabdominální oblast 

fyziologicky a synchronně, bez nadměrné aktivity akcesorních respiračních svalů. Změna 

mechaniky dýchání nastává při negativních změnách posturálně – lokomočních funkcí. 

Postupně na tyto změny globální motoriky reaguji také respirační svaly. V pokročilých fázích 

nemoci dochází k oslabení inspiračních, exspiračních avslů a svalů oblasti glottis. K zajištění 

dostatečné ventilace se aktivují akcesorní inspirační svaly už i během klidového dýchání. 

Vlivem morfologických změn ve svalových vláknech bránice dochází k oslabení její 

respirační i posturální funkce. Dochází k především respiračním kompenzačním kontrakcím 

abdominálních svalů během inspiria, které za fyziologických podmínek se pouze minimálně 

podílejí na inspiriu svým uvolněním. Inspirační pohyb hrudníku v oblasti nepravých a 

volných žeber je směrem „dovnitř“ a exspirační směrem „ven“, jedná se o paradoxní 

mechaniku dýchání, tak jak ji popisuje řada literárních zdrojů (Vacek 2003; Véle 2006). 

Postupně se zvyšuje únava respiračních svalů na základě neekonomické motoriky 

dýchání a to se odráží ve zvýšené percepci dyspnoe. Postupně se zhoršují ventilační 

parametry, zvýrazní se tachypnoe a následně dochází ke snížení dechových objemů. 



Oslabením inspiračních svalů se zvyšuje elastické zatížení hrudního koše, což má za následek 

zvýšení nároků na dechovou práci. U nemocných s DMD se projevuje asynchronní motorikou 

v thorakoabdominální oblasti, rychlým nástupem únavy a svalovým oslabením. Následují 

poruchy propriocepce a snížení aktivity mozkových dechových center a není zajištěna 

dostatečná ventilace (Hodges, 2000).  

Kašel, jako základní expektorační proces, vyžaduje prohloubené inspirium, 

následované uzavřením glottis a dostatečnou aktivitou exspiračních svalů. Oslabením 

exspiračních svalů je snížena jejich aktivita, což znemožňuje efektivitu kašle a také 

expektorace. Neefektivní kašel a snížení bronchiální clearance má za následek rozvoj 

mikroatelektáz či atelektáz v plicním poli. Mikroatelektázy vedou ke změnám a snížení 

poddajnosti plicního parenchymu. Tyto vlivy vedou následně k respiračnímu selhání (De 

Troyer, 2005).  

Vyšetření plicních funkcí u pacientů s DMD je důležité ke zhodnocení potenciálních 

plicních komplikací, které mají negativní dopad na klinický stav nemocného. Spirometrie je 

známá jako velmi dobrý prediktor morbidity a mortality u pacientů s DMD. Měření totální 

plicní kapacity (TLC), vitální kapacity (VC) a usilovné vitální kapacity (FVC) umožňuje 

globální vyšetření funkce respiračních svalů. Všechny tyto hodnoty jsou u pacientů s DMD 

sníženy. Mezi další důležité parametry patří usilovný vydechnutý objem za 1 sekundu (FEV1) 

a maximální výdechové průtoky na různých úrovních FVC, MEF 75%, MEF 50% a MEF 

25%. Pokles FEV1 a MEF (MEF 25%) ukazuje na obstrukci jak centrálních, tak periferních 

dýchacích cest, která je u pacientů s DMD přítomná v důsledku oslabení především 

výdechových svalů. Funkce plic u těchto pacientů je charakterizována vzorcem restrikce se 

snížením TLC a VC. Světová literatura uvádí, že u zdravých osob je běžný pokles 10 % VC 

vleže na zádech, ale u nemocných s DMD je pokles o více než 30 %. U nemocných s DMD je 

VC pod 1 litr spojena s vyšším rizikem úmrtí. Hodnota VC < 40 % normy signifikantně 

koreluje se spánkovou hypoventilací. V rámci bodypletysmografického vyšetření se často 

vyskytuje zvýšený poměr reziduálního objemu k totální plicní kapacitě (RV/TLC). 

Signifikantní oslabení výdechových svalů s koincidencí deformity hrudníku je spojeno se 

zvýšením RV (Vondráček, 2007).  

Sílu respiračních svalů měříme maximálními okluzními ústními tlaky (PImax, 

PEmax). Jedná se o objektivní validní metody, které se nejvíce využívají ke globálnímu 

zhodnocení síly nádechových a výdechových svalů. Požadovaný PImax se měří v dýchacích 

cestách během maximálního statického nádechového úsilí v ústech (Müllerův manévr) 

iniciovaný při RV nebo FRC a PEmax se měří během maximálního výdechového úsilí 



(Valsalvův manévr) při FRC nebo TLC. Pacient musí požadované úsilí udržet nejméně 1 

sekundu. Provádí se 3–5 pokusů, mezi nimi musí být interval 1 minuty. U pokročilých stadií 

DMD klesají hodnoty obou tlaků, v časném stadiu DMD klesají pouze hodnoty PImax.  

PImax < 60 cm H2O je zodpovědný za snížení VC pod 80 % náležité hodnoty. PEmax ≤ 45 

cm H2O koreluje s nedostatečným kašlem (Vacek, 2003). 

Změna mechaniky dýchání a snížení ventilačních parametrů souvisí také se změnou 

pružnosti hrudníku a změnou motorických exkurzí hrudníku. Amplituda hrudníku u DMD je 

snížena v závislosti na stadiu onemocnění a koreluje se snížením ventilačních parametrů. 

Motorika hrudníku je důležitým prediktorem chronické únavy respiračních svalů a je tedy 

potřeba k těmto pacientům ve fyzioterapii přistupovat šetrně a zvolit její optimální postup. 

Respirační systém nemocných DMD je právem označován pojmem „časovaná bomba“, 

protože jakákoliv mírná infekce kterékoli části respiračního systému může mít fatální 

následky v kterékoli fázi onemocnění (Vacek, 2003) 

 

Dodatek ke kapitole 5.1 

Cílem práce bylo sledovat vzájemné působení posturálních a respiračních funkcí u 

nemocných DMD. V této části práce je metodika. Měla jsem k dispozici osm pacientů, které 

jsem sledovala. Pro vyhodnocení, vedoucí k dosažení cíle práce, jsem zvolila dva testy: 

1) funkční testování u dětských progresivních myopatií; 

2) měření obvodu hrudníku dle Novákové, později Haladové a Nechvátalové (Nováková, 

in: Máček M, Vávra J, Štefanová J. LTV v pediatrii, 1975) a (Haladová a 

Nechvátalová, 2005). 

Z měření obvodu hrudníku při maximálním exspriu a maximálním inspiriu jsem vypočítala 

respirační amplitudu (pružnost hrudníku). Součástí vyšetření bylo zjištění anamnézy 

probandů. Podrobnou anamnézu pacientů jsem vytvořila na základě pokračující spolupráce 

s pacienty i pro dobu po ukončení studia na 2. LF UK Praha. Psychomotorický vývoj a 

objektivní nález jsem zpracovala z vyšetření, které jsem prováděla a chybějící informace jsem 

doplnila z dokumentace pacientů, ke které jsem měla přístup a souhlas rodičů. Statické 

zpracování dat je uvedeno u každého pacienta zvlášť v tabulce, z důvodu menšího počtu 

probandů jsem zvolila kvalitativní zpracování dat.  

 

 

 

 



Dodatek ke kapitole 5.1.1 

Pacient č. 1 má velmi těžce redukovanou vitální kapacitu plic, která se projeví i ve 

snížené exkurzivitě hrudníku (pouhé 2cm). Pacienta řadíme do skupiny nemocných s těžkým 

myopatickým syndromem, je na invalidním vozíku a je odkázán na asistenční pomoc. 

 

Dodatek ke kapitole 5.1.2 

Pacienta č. 2 řadíme do skupiny nemocných se středně těžkým myopatickým 

syndromem, je odkázán na invalidní vozík a stálou dopomoc rodičů. Jeho pružnost hrudníku 

je snížená. 

 

Dodatek ke kapitole 5.1.3 

Pacienta č. 3 řadíme mezi lehký myopatický syndrom, není odkázán trvale na invalidní 

vozík, je schopen sebeobsluhy. Pružnost hrudníku je snížená. 

 

Dodatek ke kapitole 5.1.4 

Pacient č. 4 patří do skupiny nemocných s lehkým myopatickým syndromem, není 

odkázán trvale na vozík a je schopen sebeobsluhy. Pružnost hrudníku je snížená. 

 

Dodatek ke kapitole 5.1.5 

Pacient č. 5 patří do skupiny nemocných s lehkým myopatickým syndromem, není 

odkázán trvale na invalidní vozík a je schopen sebeobsluhy s dopomocí. Pružnost hrudníku je 

snížená. 

 

Dodatek ke kapitole 5.1.6 

Pacient č. 5 patří do skupiny nemocných s lehkým myopatickým syndromem, není 

odkázán trvale na invalidní vozík a je schopen sebeobsluhy s dopomocí. Pružnost hrudníku je 

snížená. 

 

Dodatek ke kapitole 5.1.7 

Pacient č. 7 má mírnou redukci vitální kapacity plic a sníženou pružnost hrudníku. 

Řadíme ho mezi nemocné s lehkým myopatickým syndromem. Není odkázán na invalidní 

vozík, je schopen chůze, ale ujde krátké vzdálenosti a je schopen samoobsluhy. 

 

 



Dodatek ke kapitole 5.1.8 

Pacient č. 8 má sníženou vitální kapacitu plic a sníženou pružnost hrudníku. Patří do 

skupiny nemocných s těžkým myopatickým syndromem. Je upoutám na invalidní vozík, není 

schopen samoobsluhy. 

 

Dodatek ke kapitole 5. 

Rozšiřování hrudníku během inspiria umožňují především elastické vlastnosti 

dýchacích svalů. Obvod hrudníku je tím větší, čím více fyziologicky tyto svaly pracují. 

Respirační amplituda závisí na pružnosti hrudníku a na práci dechového svalstva. Literatura 

uvádí, že průměrné hodnoty respirační amplitudy u zdravých chlapců vysokých 140 -160 cm 

jsou 5-8 cm. Z výsledků měření, uvedených v diplomové práci vyplývá, že z průměrné 

hodnoty pružnosti hrudníku mnou naměřených pacientů, která je 2,9cm a z jejich 

průměrné výšky, která je 142cm, je u všech pacientů pružnost hrudníku snížená. 

V korelaci se sníženou respirační amplitudou, redukovanou vitální kapacitou a 

usilovnou kapacitou plic je více než predikováno, že tito pacienti již jsou či v blízké 

budoucnosti budou respiračně selhávat, budou trpět tzv. respirační slabostí, která 

individuálně postupně vyústí v respirační insuficienci. 

 

Dodatek ke kapitole 6. 

Existuje široká škála rehabilitačních metod a fyzioterapeutických technik, které se u 

těchto pacientů aplikují. Například Vojtova reflexní lokomoce využívá existenci vrozených, 

geneticky určených koordinačních komplexů, které je možné aktivovat v přesně daných 

polohách ze spoušťových zón a může ovlivnit především dechovou motoriku. Vlastní 

ventilační parametry nemocných mohou být pozitivně ovlivněny spíše metodami respirační 

fyzioterapie, aplikovaných na neurofyziologkém podkladě stimulace dýchání, například 

formou kontaktního dýchání. Bobath koncept, jehož cílem je zlepšení posturální kontroly a 

selektivního pohybu, zahrnuje techniku handlingu - držení a manipulace s dítětem. Některé 

jeho prvky, podobně jako prvky z dalších metod a technik fyzioterapie, lze využít při terapii 

jedinců s DMD. Šetrný strečink a techniky měkkých tkání jsou také důležité součásti 

komplexní léčby těchto pacientů. Jsou to rodiče, kteří toto se svými dětmi cvičí v rámci 

domácí fyzioterapie a kteří se svou péčí významně účastní jejich léčebného procesu. Domácí 

péče je neodmyslitelnou a jednou z nejdůležitějších částí léčby a především její kvalita je 

ovlivněna tzv. confounding faktory a je téměř nemožné ji statisticky vyhodnotit. Z dotazníků, 

jež jsou součástí kvalitativního hodnocení výsledků práce, je zřejmé, že významné roli rodičů 



v rámci komplexní péče o tyto pacienty musí být věnována větší pozornost. Uplatněním 

moderních metod speciálních psychometrických testů kvalitativního měření může být role 

rodičů při aplikaci domácí fyzioterapie objektivně posouzena. 

 

Dodatek ke kapitole 7. 

Z výsledků měření vyplývá, že k větším změnám mechaniky dýchání a změnám 

ventilačních parametrů dochází kolem 11. roku věku, kdy progrese absence motorických 

funkcí nutí pacienty častěji a postupně trvale „usednout“ na vozík. Snižuje se jejich mobilita a 

současně dochází k progresi skoliózy. Snižuje se pružnost hrudníku, která ovlivňuje společně 

se skoliózou a deformitami páteře ventilační parametry, to vše provázeno snížením vitální 

kapacity plic a usilovné vitální kapacity. K výraznému a rapidnímu zhoršení dochází již 

přibližně okolo 11. roku života. Fatální progrese onemocnění zhoršuje klinický stav. Z toho 

vyplývá, že komplexní rehabilitace, musí být včas zahájena a musí být adekvátně vztažena ke 

klinickému obrazu nemocného. Nedílnou součástí komplexní rehabilitace je péče o dýchací 

systém formou respirační fyzioterapie. Komplexní rehabilitace je dlouhodobý, celoživotní 

proces nemocných DMD, který je ukončen ať již náhlým či očekávaným skonem nemocných. 
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