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Anotace 

Diplomová práce Sledování posturálních a respiračních funkcí u pacientů s chronickou 

obstrukční plicní nemocí v teoretické části shrnuje poznatky o etiologii, etiopatogenezi 

a patofyziologii chronického obstrukčního plicního onemocnění, možnosti její 

diagnostiky a terapie. Dále obsahuje kapitoly, zabývající se patofyziologií a změnami 

biomechaniky dýchání u CHOPN, změnami spirometrických hodnot v průběhu 

onemocnění, kapitoly věnující se postuře a posturálním funkcím, dysfunkčnímu dýchání 

a změnám ve funkci posturálních svalů a následnému zvýšení dechové práce.  

V praktické části bylo provedeno u 18 probandů kineziologické vyšetření, vyšetření 

dynamické hybnosti páteře, patologických bariér krční, hrudní páteře a žeber podle 

Lewita, testy hlubokého stabilizačního systému a testy k zhodnocení kvality života CAT 

a SGRQ a tato data spolu se spirometrickými hodnotami pacientů byla statisticky 

zpracována. Byly porovnávány tři skupiny pacientů podle stadia CHOPN dle GOLD – 1 

a 2, 3,4 vůči sobě. Ne všechny hypotézy byly potvrzeny, ale předpokládaná tendence 

byla většinou viditelná při grafickém porovnání měřených hodnot u všech skupin. 

Pozornost u pacientů s CHOPN by měla být soustředěna na mobilitu hrudníku,  

u kterého byly nejčastěji zjištěny omezení při funkčních testech, snížení hodnot 

dechových amplitud, omezení pohybu v segmentech hrudní páteře. Při terapii se 

můžeme zaměřit na omezení v běžném životě a na dechovou symptomatiku jako je 

kašel, dušnost a hypersekrece hlenu podle výsledků testů kvality života. Rozhodně by 

bylo třeba mezi chronicky respiračně nemocnými zlepšit edukaci a informovanost  

o možnostech, které jim v rámci fyzioterapie a respirační fyzioterapie můžeme 

nabídnout. 
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1 ÚVOD 

„Chronické obstrukční plicní onemocnění je časté, preventabilní a léčitelné 

onemocnění charakterizované trvalým omezením průtoku vzduchu průduškami, které je 

obvykle progresivní a sdružené se zvýšenou zánětlivou odpovědí dýchacích cest a plic 

na škodlivé částice a plyny. K celkové závažnosti onemocnění u jednotlivých pacientů 

přispívají exacerbace a komorbidity“ (Global strategy, 2013, s. 2).  

CHOPN je multiorgánové onemocnění a ani kosterní svaly u nemocných 

nefungují normálně. Dysfunkce kosterních svalů přispívá k intoleranci pohybové zátěže. 

V tomto směru může pomoci dechová rehabilitace, která je nabízena jako standardní 

součást terapie chronicky respiračně nemocných. I když není plicní rehabilitace 

odůvodnitelná ve vztahu k ovlivnění porušené plicní mechaniky, výměny plynů, 

nezmění porušenou plicní funkci, z mnoha zpráv vyplývá zlepšení tolerance zátěže po 

absolvování rehabilitačního programu, což bylo přisuzováno psychologickým faktorům, 

zvýšení motivace, nižší senzitivitě dyspnoe. Tyto faktory jsou velmi významné, ale  

s dysfunkcí kosterních svalů může dechová rehabilitace také velmi dobře pracovat 

(ATS/ERS, 1999, s. 1).  

Vzhledem ke značnému výskytu tohoto onemocnění v populaci se s pacienty 

s  diagnózou  CHOPN můžeme setkat poměrně často. Při fyzioterapeutickém vyšetření 

musíme brát ohled na význam vlivu tohoto patologického stavu na celkový stav 

pacienta ve vztahu zejména k jeho postuře, fyzické výkonnosti a pohybovým 

možnostem. Posturální systém, na který se zaměřuje tato práce, se přizpůsobuje 

aktuálnímu zevnímu i vnitřnímu stavu a výsledkem jsou pak určité odchylky 

posturálních programů a držení těla. Dýchací svaly mají funkci jak respirační, tak 

posturální a stabilizační a změny v jejich funkci při respiračním onemocnění jsou 

spojovacím článkem mezi změnami obou systémů – respiračního a pohybového. 

Čumpelík a Véle ve své práci Vztah mezi dechovými pohyby a držením těla, kde 

sledovali reakce bránice na změnu držení těla, dokázali, že dýchací pohyby 

s definovaným postavením bránice ovlivní postavení hrudníku a tím i držení těla 

(Čumpelík & Véle et al., 2006, s. 62,70). Dýchací pohyby významným způsobem 

ovlivňují formování hrudníku, páteře a břišní stěny, mají vliv na konfiguraci 

pohybových segmentů a držení těla. Tím, že se pravidelně a neustále opakují, je tento 
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vliv významný a v rehabilitaci se dýchacích pohybů využívá k tvarovému i funkčnímu 

ovlivnění držení těla a motorických poruch (Véle, 2006, s. 55). 

 Tyto vztahy nás zajímají a budeme se snažit dát do korelace poruchy 

biomechaniky dýchání, které jsou spojené s chronickou obstrukční plicní nemocí  

a posturální změny, které nastávají a jejich variabilitu s progresí onemocnění na základě 

vyšetření skupiny probandů ve stádiích chronického obstrukčního plicního onemocnění 

podle GOLD 1 - 4. 
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2 PŘEHLED POZNATKŮ 

2.1 Definice CHOPN 

Podle GOLD definice nemoci zní: CHOPN je nemoc charakterizovaná 

omezením průtoku vzduchu v průduškách (bronchiální obstrukcí), které není úplně 

reverzibilní a progreduje a je spojena s abnormální zánětlivou odpovědí plic na škodlivé 

částice a plyny. K závažnosti onemocnění přispívají exacerbace a komorbidity (Global 

strategy, 2013, s. 2)  

Podle ATS/ERS je CHOPN preventabilní a léčitelná nemoc charakterizovaná 

obstrukcí dýchacích cest (omezením průtoku vzduchu v průduškách), které není plně 

reverzibilní, obstrukce bývá progredující a spojená s abnormální zánětlivou odpovědí 

plic na škodlivé částice a plyny, zejména způsobené kouřením cigaret. I když je 

CHOPN primárně plicní onemocnění, vyvolává často i závažné systémové následky 

(Kašák, 2006, s. 11-12). 

Příčinou chronické bronchiální obstrukce je kombinace poruchy malých 

dýchacích cest (obstrukční bronchiolitidy) a destrukce plicního parenchymu (emfyzém), 

chronický zánět remodeluje a zužuje dýchací cesty a spolu s destrukcí parenchymu plic 

dochází ke ztrátě spojení malých dýchacích cest s alveoly, snižuje se elastické napětí 

plic a zmenšuje se schopnost dýchacích cest zůstat otevřené během výdechu. Nejlépe se 

omezení airflow měří spirometrií (Global strategy, 2013, s. 2)  

Příznakem trvalého snížení výdechové rychlosti je snížení FEV1% a dalších 

ukazatelů výdechu. Příčina tohoto snížení je zvýšený odpor dýchacích cest a/nebo 

snížená elasticita plicního parenchymu. Odpor je zvýšený zúžením DC na podkladě 

chronického zánětu, který způsobuje hypertrofii hlenových žláz, hypersekreci hlenu, 

metaplazii cylindrického epitelu, edém a peribronchiální fibrózu. Při poškození stěn 

bronchů dochází také k oslabení radiálních roztažných sil plicního parenchymu  

a dochází k jejich kolapsu. Zužování až úplné uzavření probíhá hlavně v bazích plic při 

výdechu. U plicního emfyzému pak charakteristicky ubývá elastické komponenty plicní 

tkáně a snižuje se její elasticita.  Mezi CHOPN se řadí dvě nozologické jednotky- 

chronická bronchitida a plicní emfyzém, tyto spolu souvisejí a popisujeme tak formu 

chronické obstrukční plicní nemoci bronchitickou („blue bloater“ – nízký paO2, plicní 

hypertenze, cor pulmonale, dušnost později) a emfyzematózní („pink puffer“- normální 



 

 

Diplomová práce  Sledování posturálních a respiračních funkcí u pacientů s CHOPN 

10 

paO2, později vznikající plicní hypertenze a cor pulmonale, velká dušnost) (Nečas, 2009, 

s. 363-365). 

2.2 Epidemiologie 

Podle GOLD je odhad světové prevalence CHOPN 600 milionů lidí, podle 

WHO 210 milionů, CHOPN je hlavní příčinou chronické mortality a morbidity a trpí 

jím 4-10% světové populace (Kolek & Kašák, 2011, s. 122). V EU trpí tímto 

onemocněním asi 4 – 6% populace, v USA nad 5% dospělé populace. Prevalence 

v dospělé populaci v ČR je asi 8% (Koblížek & Chlumský & Zindr, 2012, s. 2). 

Prevalence dále roste, zvyšuje se s věkem (jde o onemocnění dospělých osob), 

prevalence u kuřáků je vysoká, kdy asi 50% z nich ve věku nad 45 let splňuje 

diagnostická kritéria pro CHOPN (Kolek & Kašák, 2011, s. 122). Nekuřáci tvoří asi jen 

4-5% pacientů s CHOPN. Morbidita a invalidita je vyšší u mužů, mortalita u mužů je  

3-4x vyšší než u žen (Kašák, 2006, s. 13, 14,16). Počty žen s CHOPN ale mají rostoucí 

tendenci a existují i studie, které zjistily větší citlivost na vlivy tabákového kouře u žen 

(Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 46).  

Podle odhadů WHO z roku 2004 trpí CHOPN 64 milionů lidí a 3 miliony ročně 

na něj umírá, a předpokládá se, že v roce 2030 bude na 3. místě mezi příčinami úmrtí na 

světě, dnes je 4. - 5. příčinou úmrtí po 45. roce života. Rostoucí celosvětová mortalita 

na CHOPN byla jedním z důvodů vzniku Global Initiative for Obstructive Lung Disease 

(GOLD), mezi jejichž cíli je právě snížení mortality na CHOPN (WHO, 2013). V roce 

2010 bylo dispenzarizováno pro CHOPN 200 621 osob, pro chronickou bronchitidu 

51 756. Ročně je hospitalizováno pro CHOPN asi 16 000 osob, v roce 2010 na CHOPN 

zemřelo 2022 osob, data z roku 2009 ukazují, že v letech 1996 až 2007 se úmrtnost 

zdvojnásobila (Kolek &Kašák, 2011, s. 122). Závažná je i ekonomická a sociální zátěž 

onemocnění. CHOPN zhoršuje kvalitu života nemocných, nejvíce v oblasti fyzické 

zdatnosti, 4-8x oproti zdravým lidem (Kašák, 2006, s. 13, 14,16).  

2.3 Etiopatogeneze 

Na vzniku onemocnění se mohou podílet dědičné faktory (těžká deficience  

α1-antitrypsinu) nebo také faktory vnějšího prostředí, nejčastěji kouření cigaret, 

expozice škodlivinám v pracovním prostředí, v interiéru nebo exteriéru. Dalšími 

potenciálními rizikovými faktory jsou negativní vlivy na růst plic v období gestace, 

nízký socioekonomický status, poruchy výživy, respirační infekce a komorbidity (Kolek 
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Obr. 1 Patogeneze CHOPN (Světová iniciativa o 

CHOPN, 2006, s. 51) 

& Kašák, 2011, s. 122-123). Dá se říci, že nemoc vychází z interakce genů a prostředí  

a jednotlivé rizikové faktory jsou komplexně propojeny. Například u kouřících 

sourozenců pacientů se závažnou CHOPN bylo pozorováno významné rodinné riziko 

omezení průtoku vzduchu v průduškách, což se dá považovat za důkaz náchylnosti  

k onemocnění působením genů a prostředí. Není jasné, jestli stárnutí samotné vede 

k nemoci, nebo jestli jde o následek kumulace expozic škodlivinám během života. Dříve 

byla prevalence větší u mužů, dnes už je téměř stejná jak u mužů, tak u žen. Dalším 

rizikovým faktorem pro rozvoj CHOPN je snížená maximální plicní funkce působením 

faktorů, které ovlivní růst plic během gestace a dětství (Global strategy, 2013, s. 4).  

Největší rizikový 

faktor CHOPN je inhalace 

škodlivých látek, riziko 

vzniku je závislé nejen na 

množství inhalovaných látek, 

ale i na individuální citlivosti. 

Expozice škodlivým látkám 

způsobuje zánět plic  

a v případě, že protektivní  

a reparační procesy jsou 

defektní nebo jsou 

překonány, může to vést 

k poškození tkání plic (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 56).  

Kuřáci cigaret mají větší prevalenci respiračních symptomů a abnormalit 

plicních funkcí, větší pokles FEV1 ročně a je u nich větší míra mortality než u nekuřáků. 

Riziko zvyšují i další typy kouření tabáku (vodní dýmka, dýmka), ale i pasivní expozice 

cigaretovému kouři. Významný a podceňovaný rizikový faktor je pracovní expozice 

organickému a anorganickému prachu, chemickým látkám a plynům. American 

Thoracic Society přisuzuje 10-20% příznaků a funkčních poruch spojených s CHOPN 

právě pracovní expozici. Asi 3 biliony lidí na celém světě používají biomasu a uhlí jako 

zdroj energie a jejich spalování je významným zdrojem interiérového znečištění a tím  

i rizika nemoci. Naopak vliv exteriérového znečištění vzduchu spalováním fosilních 

paliv a emisemi z dopravních prostředků na vznik nemoci je nejasný a v porovnání 

s kouřením se zdá malý. Souvislost s rizikem CHOPN je i u astmatu, v Evropském 
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průzkumu respiračního zdraví byla bronchiální hyperreaktivita na druhém místě za 

kouřením cigaret jako vedoucí rizikový faktor. Vážné respirační infekce v dětství jsou 

spojené s poklesem funkce plic a nárůstem respiračních příznaků v dospělosti, význam 

má sklon k infekcím ve vztahu k exacerbacím CHOPN ( Global strategy, 2013, s. 5-6) 

Hlavně se na patogenezi a patofyziologii podílí zánět s oxidačním stresem  

a porucha rovnováhy proteázového a antiproteázového systému, na jejichž podkladě 

vznikají strukturální změny v průduškách, plicním parenchymu a porucha mukociliární 

funkce (Kašák, 2006, s. 18). Zánět neutrofilního typu je reakcí na inhalované toxické 

látky, je dlouhodobý, během exacerbací progreduje. Na podkladě zánětu se spouští 

komplexní remodelační proces, dochází k destrukci plicního parenchymu a vzniku 

centrilobulárního emfyzému, peribronchiální fibrózy periferních dýchacích cest 

s průměrem pod 2mm, chronické bronchiolitidě a zánětlivým změnám v cévách plic 

(Kašák, 2006, s. 18). 

Typicky u CHOPN je v různých částech plic zvýšený počet zánětlivých buněk 

typu neutrofilů, makrofágů, T lymfocytů, při exacerbacích je zvýšený i počet eozinofilů 

(Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 58). Ve sputu a v tekutině z bronchoalveolární 

laváže se nachází aktivované neutrofily, více neutrofilů nacházíme i u kuřáků, kteří ještě 

nemají CHOPN. Neutrofily produkují neutrofilní elastázu, neutrofilní proteázu-3  

a kathepsin G, které destruují plicní parenchym a podílejí se na hypersekreci hlenu ze 

submukózních žlázek bronchů. Ve velkých a malých bronších a plicním parenchymu 

pacientů s CHOPN je zvýšený počet makrofágů. Ty zřejmě spouštějí zánět 

uvolňováním mediátorů- TNFα, IL-8, LTB4, tyto mediátory pomáhají rozvoji 

neutrofilního zánětu (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 59).  

Dále může být zvýšený počet T lymfocytů, CD8+ cytotoxických lymfocytů, ve 

sputu nebo bioptickém materiálu jsou nalézány eozinofily, zmnožují se zejména při 

exacerbacích lehčích forem CHOPN. Významným zdrojem zánětlivých mediátorů jsou 

u CHOPN epiteliální buňky bronchů a alveolů, produkují i růstové faktory, které 

způsobují remodelaci bronchů a následnou chronickou obstrukční bronchiolitidu 

(Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 59, Kašák, 2006, s. 21). Další mediátory, 

proteázy, oxidanty a toxické peptidy jsou produkovány aktivovanými zánětlivými 

buňkami, poškozují plicní struktury a přispívají k zánětu, působí chemotakticky  

a prozánětlivě a vyvolávají strukturální změny. Nejdůležitější jsou leukotrien B4, 
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interleukin 8 a tumor nekrotizující faktor α (Světová iniciativa o CHOPN, 2007,  

s. 61-62, Global strategy, 2013, s. 6). 

Dalším etiopatogenetickým faktorem CHOPN, kromě zánětu, je nerovnováha 

proteáz a antiproteáz. Vrozená nerovnováha daná deficitem α1 – antitrypsinu se 

projevuje vývojem emfyzému.  Látka α1 – antitrypsin je součástí antiproteázového 

systému, který inhibuje účinek proteáz. Tato nerovnováha nemusí být jen vrozená, 

příčinou může být i oxidační stres a cigaretový kouř. Podkladem destrukce plic je 

degradace elastinu a kolagenu v alveolárních stěnách proteázami, některé také způsobují 

hyperplazii hlenových žláz a hypersekreci hlenu (Světová iniciativa o CHOPN, 2007,  

s. 66-67).  

U CHOPN pacientů se také vyskytuje nerovnováha mezi oxidanty  

a antioxidanty. Oxidanty, vysoce reaktivní molekuly, se buď tvoří endogenně, nebo jsou 

přijímány do organismu ze zevního prostředí př. v cigaretovém kouři, smogu (Musil, 

2006, s. 169). Biomarkery oxidativního stresu jsou u pacientů s CHOPN zvýšené ve 

vydechovaném vzduchu, ve sputu a v systémové cirkulaci (Global strategy, 2013, s. 6) 

V každém „šluknutí“ z cigarety je obsaženo asi 10
17

 oxidantů a volných radikálů, které 

mohou poškozovat molekuly, buňky i extracelulární matrix (Kašák, 2006, s. 24). 

Množství oxidantů se u kuřáků zvyšuje i jejich uvolněním z aktivovaných zánětlivých 

leukocytů, z granulocytů a makrofágů. Přímo měřené oxidanty jsou peroxid vodíku 

(H2O2), který je zvýšený ve vydechovaném vzduchu u stabilního CHOPN a při 

exacerbacích, a oxid dusnatý (NO), který je zvýšen při exacerbacích CHOPN  (Musil, 

2006, s. 169).  

Antioxidanty mají molekuly schopné reagovat s oxidanty a poskytnout jim 

elektrony, intracelulární antioxidanty tvoří vitamíny E, C, betakaroteny a glutathion. 

Koncentrace antioxidantů u chronických kuřáků kolísá, některé jsou snížené  

(vitamin C, E), některé zvýšené (glutathion). Snížená antioxidační kapacita je prokázána 

při exacerbaci (Musil, 2006, s. 169). Oxidanty mohou reagovat a poškozovat biologické 

molekuly, proteiny, lipidy, nukleové kyseliny, tím poškozovat funkci buněk, podporují 

nerovnováhu proteázo - antiproteázového systému, zánět a některé oxidanty vyvolávají 

reverzibilní bronchokonstrikci (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 68). Oxidanty 

aktivují receptor epiteliálního růstového faktoru, který stimuluje expresi mucinového 

genu, a aktivují i buňky mesenchymu pod epitelem DC ke zvýšené produkci pojivových 

buněk, jejich kontrakcí dochází k zúžení DC. Oxidanty také aktivují NF kB, které 
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způsobují tvorbu zánětlivých cytokinů a také inaktivují antiproteázy (Pauk, 2009,  

s. 179-180). 

2.3.1 Patologie 

Typické patologické změny u CHOPN probíhají v periferních bronších, plicním 

parenchymu a plicních cévách. Příčinou těchto patologických změn je chronický zánět, 

který způsobí zvýšení počtu specifických zánětlivých buněk v plicích, a strukturální 

změny dýchacích cest, které se zhoršují se závažností onemocnění. Zánět u pacientů 

s CHOPN je modifikací zánětlivé reakce dýchacích cest na chronické dráždění 

(cigaretový kouř), mechanismus této zesílené reakce není znám. Zánět v plicích je také 

modulován oxidativním stresem a nadbytkem proteáz, společně tyto faktory vedou 

k charakteristickým patologickým změnám (Global strategy, 2013, s. 6). 

Poškození centrálních dýchacích cest (trachea, bronchy, bronchioly 

s průměrem nad 2-4 mm) je způsobeno zánětlivým exsudátem, který infiltruje epitel 

centrálních DC, žlázy a jejich vývody. Chronický zánět způsobuje metaplázii 

epiteliálních pohárkových a dlaždicových buněk, dysfunkci nebo ztrátu ciliárních 

buněk, zvětšení submukózních žláz, zvýšení množství hladkých svalů a pojiva ve stěně 

DC, degeneraci chrupavek a hypersekreci hlenu (Světová iniciativa o CHOPN, 2007,  

s. 70). Zvýšená produkce hlenu a jeho zhoršený transport vedou k jeho hromadění v DC 

a zvyšuje se pravděpodobnost respiračních infekcí, zhoršuje se slizniční imunita  

a dochází ke kolonizaci sliznic dolních cest dýchacích. Mukociliární dysfunkce  

a chronická nadprodukce hlenu tedy vede k poklesu funkce plic a roste počet  

a závažnost exacerbací (Kašák, 2006, str. 25). Příznaky těchto patologických změn 

centrálních DC je chronický kašel a tvorba sputa a jsou charakteristické pro osoby 

rizikové pro vznik CHOPN (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 70). 

Periferní dýchací cesty (malé bronchy a bronchioly s průměrem pod 2mm) jsou 

také postiženy zánětlivými změnami, ve stěnách a lumen bronchů je přítomen exsudát, 

pohárkové a epiteliální buňky jsou metaplastické, sliznice bronchů je edematózní a tvoří 

zvýšené množství hlenu. Nejtypičtější je u nemocných s CHOPN zúžení periferních 

bronchů. Opakované poškozování stěn bronchů inhalovanými částicemi nebo 

zánětlivými mediátory vyvolává reparační procesy, ty vedou ke změně struktury stěn 

bronchů  jizvami a vyšším množstvím kolagenu, ty zužují lumen bronchů a jsou 

příčinou zvýšení periferní rezistence a fixované obstrukce. K zúžení bronchů přispívá  
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i edém, hypersekrece hlenů a ztráta elastického napětí. Nejdůležitější příčinou zúžení 

periferních DC je fibróza, hromadění mezenchymálních buněk a extracelulární pojivové 

tkáně působením různých mediátorů (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 71-73). Je 

známá korelace mezi mírou zánětu, fibrózy a množstvím luminálního exsudátu  

a poklesu FEV1 a poměru FEV1/FVC. Periferní obstrukce progresivně hromadí vzduch 

v DC během výdechu, to vede k hyperinflaci, ta snižuje inspirační kapacitu, funkční 

reziduální kapacita se zvyšuje (zejména během fyzické zátěže - dynamická 

hyperinflace), roste dyspnoe a limitace výkonnosti. Bronchodilatancia, která působí na 

periferní dýchací cesty, snižují airtrapping, snižují objem plic, zlepšují symptomy  

a cvičební kapacitu (Global strategy, 2013, s. 7). 

V plicním parenchymu jsou porušeny a dilatovány bronchioly a vzniká forma 

centrilobulárního emfyzému, který je lokalizován u lehčích forem CHOPN v horních 

oblastech plic, u pokročilých stádií onemocnění jsou změny difuzní. Další typ 

emfyzému je panacinární, postihující celý acinus, typicky přítomný u deficitu alfa1 –

antitrypsinu a lokalizovaný spíš v dolních oblastech plic. Příčinou poškození plicního 

parenchymu je zřejmě především nerovnováha proteázo - antiproteázového systému 

(Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 74). Plicní parenchym je tvořen stěnami alveolů, 

které podpírají malé dýchací cesty. Emfyzém způsobuje kolaps stěn alveolů a tím je 

v plicích uvězněn vzduch.  Tento kolaps se zhoršuje při zvýšené exhalaci např. při 

fyzické zátěži. Emfyzematózní plíce mají objem větší až o 2 - 3 litry, hyperinflace plic 

způsobuje oploštění postavení bránice a do respirace se zapojují pomocné dýchací 

svaly. Emfyzém také snižuje alveolo - kapilární oblast výměny plynů v plicích a tím 

snižuje kapacitu plic k výměně kyslíku a oxidu uhličitého. Zpočátku je tato ztráta 

kompenzována zvýšením respiračního úsilí s progresí onemocnění, ale schopnost 

kompenzace klesá a krevní plyny dosahují trvale abnormálních hodnot. Dlouhodobá 

hypoxie vede ke vzniku polycytemie, zvyšuje se množství hemoglobinu, počet 

erytrocytů a roste hematokrit (Bellamy & Booker, 2011, s. 29-30). 

Už u časných stádií CHOPN dochází ke změnám na plicních cévách, přímým 

působením látek v cigaretovém kouři nebo nepřímým působením zánětlivých 

mediátorů, kdy jejich působení na endotel způsobí strukturální změny v cévách – 

ztluštění intimy, zvýšení hladké svaloviny, infiltraci stěn zánětlivými buňkami. 

Následkem těchto změn je zvýšení tlaku v plicních cévách, nejprve námahově, poté  
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i klidově. Ve stěnách cév se kromě hladké svaloviny zmnožují i proteoglykany  

a kolagen (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 76-77). 

2.3.2 Patofyziologie 

Na podkladě patologických změn dochází k fyziologickým poruchám - 

hypersekreci hlenu, ciliární dysfunkci, bronchiální obstrukci, plicní hyperinflaci, 

k poruše výměny plynů, rozvoji plicní hypertenze a změnám funkce srdce - cor 

pulmonale (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 77). 

Obvykle primární patofyziologickou změnou vzniklou u CHOPN bývá 

hypertrofie hlenových žlázek, zvýšený počet pohárkových buněk vlivem působení 

zánětlivých mediátorů. Řasinky cylindrického epitelu DC podléhají dlaždicové 

metaplazii a tím se zhoršuje jejich mukociliární čistící funkce, zvýšené množství hlenu 

se v dýchacích cestách hromadí a zvyšuje se tak riziko infekcí a kolonizace dýchacích 

cest bakteriemi (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 77, Kašák, 2006, s. 25). 

Hlavní patofyziologický znak CHOPN je ireverzibilní bronchiální obstrukce, 

která vzniká remodelací periferních DC (s průměrem menším než 2mm). Oproti 

zdravým tvoří rezistence na periferii u pacientů s CHOPN významný podíl na nárůstu 

celkového odporu dýchacích cest- odpor dolních DC se zhruba zdvojnásobuje. Příčiny 

obstrukce můžeme dělit na ireverzibilní a reverzibilní. Ireverzibilní složka obstrukce 

vzniká remodelací a zúžením bronchů na podkladě fibrózy, destrukcí alveolů dochází ke 

ztrátě elastického napětí (ztrátě alveolárního upevnění) a tím ke snížení 

intraalveolárního tlaku pohánějícího exspirium. Porušením plicního parenchymu se 

snižuje průchodnost DC a ty během výdechu kolabují. Reverzibilní složku bronchiální 

obstrukce tvoří stažení hladké svaloviny v periferních bronších a nahromadění exsudátu 

z plasmy, hlenu a zánětlivých buněk v bronších a dynamická hyperinflace během 

zátěže. Bronchiální obstrukci měříme pomocí spirometrie, prvním projevem obstrukce 

bývá snížení poměru FEV1 k FVC. Obstrukce se vyvíjí a zhoršuje spolu s hyperinflací  

a dochází k omezení výdechu při zátěži, později i v klidu (Světová iniciativa o CHOPN, 

2007, s. 78-79, Kašák, 2006, s. 27-28). 

Podle Kašáka (2006, s. 28) je plicní hyperinflace patologicky zvýšený objem 

plic na konci výdechu. Příčinou hyperinflace je ztráta elastické podpory malých DC  

a tím vzniká jejich předčasný uzávěr v průběhu výdechu při zvýšeném 

transpulmonálním tlaku, v plicích se zadržuje vzduch, dochází k tzv. air – trappingu. Na 
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konci výdechu je hrudník stále v inspiračním postavení, je změněné postavení bránice  

i poddajnost hrudníku a je změněná i mechanika dýchání, zvyšuje se FRC a zhoršuje se 

koordinace inspiračních svalů. Zvyšuje se dechové úsilí, dechová práce, vlivem 

hyperinflace je zhoršená schopnost zvýšit dechový objem a vzniká subjektivní pocit 

dušnosti. Statická plicní hyperinflace a při zátěži dynamická plicní hyperinflace korelují 

se sníženou tolerancí fyzické zátěže a sníženou kvalitou života nemocných s CHOPN 

(Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 80, Kašák, 2006, s. 28-29). 

U všech stádií CHOPN je porušený poměr ventilace a perfuze (VA/Q) příčinou 

hypoxemie. Emfyzém, který poškozuje dýchací plochu plic, snižuje difuzní kapacitu.  

V oblastech emfyzému (kde je přítomná destrukce alveolů a ztráta cévního řečiště plic) 

je vysoký poměr VA/Q (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 80-81).  

V pozdějších stádiích CHOPN (stadium III) se vyvíjí hlavní kardiovaskulární 

komplikace CHOPN – plicní hypertenze. Vyvíjí se obvykle při těžké hypoxemii  

a hyperkapnii ( PaO2 < 8kPa/ 60 mm Hg). V klidu je tlak v plicnici jen mírně zvýšen, 

významně se však zvyšuje při zátěži.  Ke vzniku plicní hypertenze přispívá 

vazokonstrikce, zesílení stěn plicních artérií, zvýšení tlaku pro perfuzi plicních kapilár 

(Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 81). Progresivní plicní hypertenze může vést 

k pravostranné komorové hypertrofii nebo pravostrannému srdečnímu selhání (Global 

strategy, 2013, s. 7). S plicní hypertenzí je spojen vývoj cor pulmonale a negativní 

prognóza nemocného. Cor pulmonale je definováno hypertrofií pravé komory vznikající 

při onemocnění, které postihuje strukturu nebo funkci plic. Selhávání pravého srdce se 

projevuje flebostázou, a trombózami, které mohou způsobit plicní embolii a zhoršit 

cirkulaci v plicích (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 82). 

Spektrum symptomů (různě vyjádřených) umožňuje popsat několik klinických 

variant CHOPN, které popisuje Doporučený postup ČPFS jako 6 fenotypů: 

bronchitický fenotyp, charakteristický produktivním kašlem, emfyzematický fenotyp, 

s dušností a nepřítomností chronické expektorace, další je spojený s přítomností 

bronchiektázií -  CHOPN s bronchiektáziemi, fenotyp frekventních exacerbací se 

projevuje výskytem dvou akutních exacerbací v posledních 12 měsících, fenotyp plicní 

kachexie se vyznačuje tendencí k ubývání tělesné hmotnosti, zejména svalové tkáně  

a posledním fenotypem je překryvný fenotyp CHOPN s astmatem  

(Koblížek & Chlumský & Zindr, 2013, s. 169-171).  
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S CHOPN jsou spojené i systémové účinky, zejména generalizovaný zánět, 

projevující se elevací zánětlivých mediátorů v séru u těžkých forem CHOPN,  

a dystrofie kosterních svalů, spojená se snížením svalové hmoty (apoptózou myoblastů 

zvýšením TNFα v cirkulaci), ztrátou hmotnosti a sníženou tolerancí fyzické zátěže 

(Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 82, Kašák, 2006, s. 25-26). Zánětlivé mediátory 

v oběhu mohou kromě ovlivnění kosterních svalů spustit nebo zhoršit komorbidity jako 

ICHS, srdeční selhání, osteoporózu, diabetes, metabolický syndrom a depresi (Global 

strategy, 2013, s. 7). 

Hlavními, nejčastějšími a nejzávažnějšími komorbiditami CHOPN jsou 

kardiovaskulární nemoci – ICHS, srdeční selhání, atriální fibrilace a hypertenze. Zhruba 

30% pacientů se stabilní CHOPN bude mít určitý stupeň srdečního selhání  

a FEV1 má význam v predikci mortality na srdeční selhání. Síňová fibrilace je 

nejčastější srdeční arytmií a pacienti s CHOPN mají zvýšenou incidenci této arytmie  

a hypertenze je nejčastější komorbidita u CHOPN a ovlivňuje prognózu. U všech však 

se léčebný postup u CHOPN neliší od postupu jako u primárního kardiovaskulárního 

onemocnění. Často poddiagnostikovanou komorbiditou, spojenou s chabým zdravotním 

statutem a prognózou, snižováním BMI a nízkým FFM, je osteoporóza. Navíc 

systémové kortikoidy zvyšují riziko osteoporózy, proto by se mělo u CHOPN pacientů 

vyhnout opakovanému užívání kortikosteroidů. Dalšími komorbiditami spojenými se 

zhoršenou prognózou jsou deprese a úzkosti, bylo prokázáno, že fyzická aktivita 

(součást plicní rehabilitace) měla příznivý efekt na deprese u CHOPN pacientů. Je  

u nich i častější výskyt metabolického syndromu a diabetu a infekcí, zejména 

respiračních. Příčinou opakovaných pneumonií může být terapie inhalačními 

kortikosteroidy. Nejčastější příčinou úmrtí CHOPN pacientů je pak rakovina plic 

(Global strategy, 2013, s. 48-50). Další příčiny systémových následků CHOPN kromě 

zánětu jsou tkáňová hypoxie, imobilita a metabolické abnormality (Pauk, 2009, s. 180). 

2.4 Klasifikace tíže CHOPN 

Mezinárodní klasifikace CHOPN podle GOLD dělí onemocnění podle tíže na  

4 stadia. Stadia jsou založena na spirometrickém měření průtoku vzduchu průduškami, 

zásadní je postbronchodilatační hodnota FEV1 a postbronchodilatační poměr 

FEV1/FVC, jehož snížení pod 0,70 značí ireverzibilní obstrukci (Kolek & Kašák, 2011, 

s. 120).  
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Stadia jsou I-IV (viz. Tab. 1). Stadium I je lehká změna průtoku průduškami, 

nemocný si však nemusí být vědom zhoršení plicních funkcí, u středního stadia II je 

zhoršení průtoku mezi 50 - 80% NH, typická je zhoršená dušnost a vyhledání lékaře, 

těžké stadium III je charakterizováno těžkou bronchiální obstrukcí, zhoršení průtoku je 

mezi 30-50%, zhoršuje se dušnost. U stadia IV je těžká bronchiální obstrukce, dochází 

k respiračnímu selhání nebo projevům selhávání pravého srdce. Respirační selhání je 

typické poklesem parciálního tlaku kyslíku v arteriální krvi pod 8kPa se zvýšením 

parciálního tlaku CO2 nad 6,7kPa, respirační selhání může vést ke vzniku cor 

pulmonale. Stadium IV může být i při FEV1 nad 30%, pokud jsou přítomny 

komplikace, je zhoršená kvalita života a při exacerbaci může dojít k ohrožení života 

(Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 22-24) 

I  

lehké 

FEV1/FVC<0,70 

FEV1≥80% NH 

pacient s chronickými nebo bez chronických 

příznaků (kašel, expektorace), pacient si ještě 

nemusí uvědomovat, že jeho funkce plic je 

abnormální 

II  

středně 

těžké 

FEV1/FVC<0,70  

50%≤FEV1<80% NH 

pacient s chronickými nebo bez chronických 

příznaků (kašel, expektorace), příznaky 

obvykle progredují a objevuje se námahová 

dušnost, v tomto stadiu většinou pacient 

vyhledává lékařskou pomoc pro dušnost 

nebo exacerbaci 

III  

těžké 

FEV1/FVC<0,70  

30%≤FEV1<50% NH 

pacient s chronickými nebo bez chronických 

příznaků (kašel, expektorace), zhoršení 

dušnosti, které limituje pacienta v denních 

aktivitách, exacerbace se opakují a ovlivňují 

kvalitu života 

IV  

velmi těžké 

FEV1/FVC<0,70  

FEV1<30% NH nebo 

FEV1<50%NH +PH, CP nebo 

CHRI 

kvalita života je zjevně velmi zhoršena, 

exacerbace mohou být život ohrožující 

Tab. 1 Stádia tíže CHOPN (Kolek & Kašák, 2011, s. 120) 

Pro hodnocení stupně CHOPN a vztahu symptomů, spirometrické klasifikace  

a rizika exacerbace se používá hodnocení A, B, C, D, které bere v úvahu kvalitu života, 

počet exacerbací, výsledky Modifikované škály dušnosti Lékařské výzkumné rady 

(mMRC) a Dotazníku hodnotícího CHOPN (CAT), který zahrnuje 8 oblastí kvality 
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života (Tab. 2). Nejprve se určí, jestli pacient patří na levou stranu tabulky – méně 

symptomů, nebo na pravou stranu – více symptomů. Pak se určí míra rizika – dolní část 

tabulky malé riziko (GOLD kategorie 1, 2), horní část velké riziko (GOLD kategorie  

3, 4), nebo se míra rizika hodnotí podle počtu exacerbací v posledních 12 měsících (0-1 

malé riziko, 2 a víc velké riziko). U některých se výsledné riziko exacerbace oběma 

metodami bude lišit, pak se upřednostní metoda, kde vyšlo vyšší riziko (Global strategy, 

2013, s. 15). 

Nemocní skupiny A (malé riziko, málo příznaků), jsou nemocní stadia I nebo II, 

s 0-1 exacerbací za rok, mMRC stupeň 0-1 nebo CAT skóre méně než 10. Nemocní 

skupiny B (malé riziko, hodně příznaků) jsou nemocní stadia I nebo II, 0-1 exacerbace 

za rok, mMRC≥ 2 nebo CAT≥10. Nemocní skupiny C (velké riziko, málo příznaků) 

jsou nemocní stadia III nebo IV, ≥2 exacerbace za rok, mMRC stupeň 0-1 nebo CAT 

skóre <10. Nemocní skupiny D (velké riziko, hodně příznaků) jsou nemocní stadia II 

nebo IV, ≥2 exacerbace za rok, mMRC≥2 nebo CAT≥10. Častější exacerbace bývají 

spojeny s rychlejším poklesem FEV1 a zhoršováním kvality života, u nemocných stadia 

III a IV je vyšší riziko hospitalizace a úmrtí nezávisle na počtu exacerbací (Musil & 

Kašák & Konštacký, 2012, s. 4-5). 

Pacienti v kategorii GOLD 3-4 mají vyšší riziko exacerbací, vyšší počet 

exacerbací je spojený s rychlejším poklesem FEV1 a zhoršováním zdravotního stavu  

a CAT skóre ≥ 10 je spojeno s významně zhoršeným zdravotním statutem. I bez 

exacerbací jsou pacienti GOLD 3-4 ve větším riziku hospitalizace a smrti. Tento přístup 

komplexního hodnocení CHOPN spolu s hodnocením komorbidit, je lepší než pouhá 

analýza stupně omezení airflow k určení stadia nemoci ( Global strategy, 2013, s. 16). 

stádia dle GOLD 
 

počet exacerbací 

4 
C D ≥2 

3 

2 
A B 

0 

1 1 

 

 

mMRC 0-1 CAT 

>10 

mMRC ≥2 

CAT≥10 

 

 

Tab. 2 Stupně CHOPN podle GOLD (Musil & Kašák, 2012, s. 10) 
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Závažnost vlivu CHOPN na nemocného nezávisí jen na stupni bronchiální 

obstrukce, ale i na tíži příznaků (dušnosti, toleranci fyzické zátěže) a dalších 

komplikacích. Navíc chronický kašel a tvorba sputa často o mnoho let předcházejí vznik 

bronchiální obstrukce (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 22). Pro hodnocení 

nemoci se používají také multifaktoriální indikátory, např. BODE index (prediktor 

mortality, zahrnující FEV1, 6MWT, modifikovanou škálu dušnosti MMRC a index 

tělesné hmotnosti BMI), ADO index (věk, dušnost, FEV1), DOSE index (dušnost, 

FEV1, kuřácký stav, frekvence exacerbací). CHOPN může být diagnostikováno 

v kterémkoliv stadiu a klasifikace podle tíže je didaktickou pomůckou a pomůckou pro 

počáteční léčbu (Kolek & Kašák, 2011, s. 120).  

2.5 Exacerbace 

Exacerbace je akutní příhoda charakterizovaná zhoršením pacientových 

dechových symptomů nad obvyklé každodenní kolísání a vede ke změně medikace. 

Mortalita hospitalizovaných pro hyperkapnickou exacerbaci s acidózou je asi 10%, 

mortalita do roku od propuštění z hospitalizace je 40% u pacientů s mechanickou 

podporou dýchání a mortalita do 3 let po hospitalizaci je 49%. Proto je prevence, brzké 

rozpoznání a rychlá léčba exacerbace zásadní. Pacienti s dvěma a více exacerbacemi za 

rok jsou definování jako fenotyp častých exacerbací, který je stabilní v čase (Global 

strategy, 2013, s. 40).  

Jako časté exacerbace se hodnotí 2 a více ročně po dobu 3 po sobě jdoucích let. 

Jako těžká exacerbace se hodnotí tehdy, když je splněno jedno z kritérií: změna vědomí, 

dechová frekvence nad 25/ min., tepová frekvence nad 110/min., pokles PEF pod 100 

l/min. nebo FEV1 pod 1,0. Klinické příznaky exacerbace jsou: využívání pomocných 

dýchacích svalů, paradoxní pohyb hrudní stěny, centrální cyanóza nebo její zhoršení, 

periferní otoky, hemodynamická nestabilita, příznaky selhávání pravého srdce  

a zhoršená vigilita. Těžká exacerbace může přejít až do život ohrožujícího stavu, který 

je indikovaný k hospitalizaci na JIP nebo ARO a využití ventilační podpory. Vždy 

dochází při exacerbaci k zhoršení zánětu, akceleraci nemoci, zhoršení prognóz a kvality 

života nemocného a výrazné jsou i ekonomické důsledky, kdy 50 – 75% nákladů na 

léčbu CHOPN je využit právě na řešení exacerbací.  (Kolek & Kašák, 2011,  

s. 120-121).  
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Nejčastěji je příčina exacerbace infekce, u 50% exacerbací se zjistí přítomnost 

bakterií v dolních dýchacích cestách. Nárůst množství bakterií narušuje respirační 

epitel, rozvíjí se nerovnováha mezi proteázami a antiproteázami a roste produkce 

kyslíkových radikálů. Při překročení klinicky nevýznamného množství patogenů nebo 

útokem nového agens vzplane zánět a rozvíjí se exacerbace. Příčinou jsou často 

respirační rinoviry a adenoviry, virus influenzy nebo znečištění vzduchu, až v jedné 

třetině případů se ale příčina exacerbace nezjistí (Kolek, 2013, s. 30-31).  

Farmakologicky se řeší exacerbace nejčastěji bronchodilatancii, kortikosteroidy 

a antibiotiky. Preferují se bronchodilatancia s krátkodobým účinkem, při nedostatečné 

reakci se volí methylxantiny. Systémové kortikoidy zkracují rekonvalescenci po 

exacerbaci a mají pozitivní vliv na FEV1 a arteriální hypoxémii. Antibiotika by se měla 

použít u pacientů s exacerbací, kdy se zhoršuje dušnost, zvyšuje množství sputa, a když 

je sputum purulentní, nebo když je požadováno užití mechanické ventilace. Možnosti 

respirační podpory v rámci hospitalizace jsou oxygenoterapie, neinvazivní a invazivní 

ventilace. Oxygenoterapie se volí pro řešení hypoxémie s cílem zvýšit saturaci na  

88 – 92% a je třeba kontrolovat krevní plyny. Neinvazivní ventilace zlepšuje akutní 

respirační acidózu, snižuje DF, náročnost dýchání, snižuje dušnost, zmenšuje riziko 

pneumonií a potřebu intubací a zkracuje hospitalizaci. Indikace invazivní mechanické 

ventilace jsou specifické a jednou z nich je i selhání NIV. Rizika IV jsou pneumonie, 

barotrauma a selhání při odpojení zpět na spontánní dýchání. Když selže extubace, 

k weaningu se využívá NIV, snižuje respirační selhání a mortalitu (Global strategy, 

2013, s. 41-45).  

Exacerbace je preventabilní, počet exacerbací a hospitalizací snižuje přerušení 

kouření, chřipková a pneumokoková vakcinace, léčba inhalačními dlouhodobě 

působícími bronchodilatancii s nebo bez inhalačních kortikosteroidů a terapie 

inhalačními inhibitory fosfodiesterázy-4. Také následná plicní rehabilitace po 

hospitalizaci signifikantně zlepšuje fyzickou kapacitu a zdravotní stav nemocných 

(Global strategy, 2013, s. 45). 

2.6 Diagnostika 

Diagnóza CHOPN se stanovuje na základě anamnestických údajů o expozici 

rizikovým faktorům a přítomnosti dyspnoe, chronického kašle a tvorby sputa. Zlatým 

standardem pro potvrzení diagnózy je spirometrie, kterou se změří průtok vzduchu 
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v průduškách a nález FEV1/ FVC< 70% a FEV1<80% NH po podání bronchodilatans je 

průkazem ireverzibilní obstrukce. O možnosti CHOPN se uvažuje u pacientů s kašlem, 

vykašláváním sputa a dušností, nebo těch, kteří mají v anamnéze expozici RF (Světová 

iniciativa o CHOPN, 2007, s. 93-94).  

Ve stadiu I bývají příznaky kašel a tvorba sputa a o řadu let mohou předcházet 

vznik bronchiální obstrukce. Ve II. stádiu se přidává dušnost omezující běžné činnosti 

nemocného a tehdy bývá stanovena diagnóza CHOPN. Ve stádiu III se mohou přidávat 

další komplikace (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 93-94).  

Prvním příznakem bývá kašel, občasný až každodenní, v 73% ranní, v průběhu 

dne nebo může být i noční (14%). Může být neproduktivní, většinou však bývá po kašli 

tvorba sputa, zejména u bronchitického typu CHOPN  (blue bloater) je typický 

produktivní kašel. Chronický kašel však bývá pacienty zlehčován a považován za běžný 

následek kouření nebo znečištěného ovzduší (Čáp & Vondra, 2013, s. 95-96). 

Nejzávažnější pro pacienty bývají pocity dušnosti, nedostatku vzduchu, zvýšené 

dechové námahy, a tato dušnost je trvalá a progredující, zpočátku námahová, později 

více a více omezující činnosti nemocných, invalidizuje a hendikepuje pacienty. Hůř je 

vnímána dušnost u pacientů emfyzematózního fenotypu (pink puffer) a příčinou je 

hlavně hyperinflace (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 98-100, Kašák, 2006,  

s. 45-46). Tvorba sputa se často špatně hodnotí, protože ho pacienti polykají  

a nevykašlou, u pacientů s velkou produkcí hlenu může být skrytá bronchiektáza, 

purulentní sputum je odrazem vzestupu zánětlivých mediátorů a může značit začátek 

exacerbace (Global strategy, 2013, s. 11). Od III. stádia CHOPN jsou přítomné pískoty 

během inspiria nebo exspiria a po zátěži může pacient popisovat tíhu na hrudníku 

svalového typu a obtížné lokalizace z izometrické kontrakce interkostálních svalů. 

Sípání a tíha na hrudníku jsou nespecifické symptomy, které se mohou měnit v průběhu 

dní, jejich nepřítomnost ale nevylučuje diagnózu CHOPN a ani nepotvrzuje diagnózu 

astmatu. (Světová iniciativa o CHOPN, 2007, s. 98-100, Kašák, 2006, s. 45-46, Global 

strategy, 2013, s. 11). 

U závažného onemocnění se objevují i další symptomy jako únava, ztráta tělesné 

hmotnosti, anorexie. Záchvaty kašle mohou způsobit asymptomatickou frakturu žeber, 

příznakem cor pulmonale můžou být otoky kotníků, příznaky deprese a úzkostí jsou 

spojovány s vyšším rizikem exacerbace a horším zdravotním statutem. Tyto příznaky 
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jsou prognosticky významné a mohou být známkou jiného onemocnění (rakovina plic, 

tuberkulóza) a měly by být vyšetřeny (Global stategy, 2013, s. 11). 

2.6.1 Fyzikální vyšetření 

V diagnostice CHOPN se fyzikální vyšetření používá zřídka, protože fyzikální 

příznaky omezení průtoku bronchy se obvykle projevuje až u signifikantně zhoršené 

plicní funkce, navíc fyzikální vyšetření má nízkou senzitivitu a specificitu  

a nepřítomnost fyzikálních příznaků neznamená vyloučení diagnózy CHOPN (Global 

strategy, 2013, s. 12). 

2.6.2 Průkaz obstrukce - spirometrie 

K měření bronchiální obstrukce se využívá spirometrie metodou křivky průtok - 

objem (F-V), standardizované, reprodukovatelné a objektivní vyšetření pro diagnostiku 

a monitorování stavu onemocnění doplněné bronchodilatačním testem. Při spirometrii 

měříme maximální objem usilovného výdechu po maximálním nádechu (FVC), objem 

vzduchu vydechnutý za 1 s (FEV1) a vypočítáme jejich poměr. Výsledek porovnáme 

s náležitými hodnotami. FEV1 po bronchodilatačním léku pod 80% NH a FEV1/FVC 

pod 70% jsou známkou ne plně reverzibilní bronchiální obstrukce. FEV1/FVC pod 70% 

znamená obstrukci, i když je FEV1 normální (≥80% NH) (Světová iniciativa o CHOPN, 

2007, s. 102-103).  

Výsledná spirometrická křivka by měla být plynulá a bez nepravidelností, 

záznam by měl běžet dostatečně dlouho, aby bylo dosaženo plateau, výsledné FVC  

i FEV1 by měly být nejvyšší hodnoty získané ze tří měření a jejich hodnoty ve třech 

měřeních by se neměly lišit o víc než 5% nebo 150 ml. Spirometrická měření jsou 

hodnocena na základě referenčních hodnot založených na věku, výšce, pohlaví a rase 

(Global strategy, 2013, s. 12). Při zvětšení reziduálního objemu plic, při hyperinflaci 

plic se křivka posouvá do oblasti větších plicních objemů a mění se i tvar křivky během 

inspiria, exspiria nebo obou (viz. Příloha 1). Z důvodu velkého objemu vzduchu 

v plicích (velký celkový objem i reziduální objem) je při výdechu snížený průtok 

vzduchu (Nečas, 2009, s. 329-330). 

2.6.3 Bronchodilatační testy 

Bronchodilatační test se provádí v době diagnostiky nemoci kvůli vyloučení 

diagnózy astmatu (pokud se FEV1 po aplikaci bronchodilatancia vrátí k normálním 
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hodnotám – astma), pro odhad prognózy nemocného (stupeň bronchodilatační reakce je 

nepřímo úměrný stupni poklesu FEV1 a posouzení reakce na léčbu. Podporuje průkaz 

ireverzibility obstrukce. FEV1 se měří před podáním bronchodilatancia a 30-40 minut 

po aplikaci léku. Významná změna je zvýšení FEV1 aspoň o 12% a nejmíň o 200 ml 

proti původním hodnotám před podáním (Světová iniciativa o CHOPN, 2007,  

s. 167-168). Inhalace histaminu, acetylcholinu nebo tělesná zátěž, která vyvolá pokles 

FEV1 nebo PEF o 20%, se používá k průkazu hyperreaktivity bronchů, která je  

u pacientů s CHOPN negativním prognostickým znakem (Kašák, 2006, s. 53). 

U pacientů s CHOPN je i důležité sledování plicních objemů a kapacit, podle 

kterých se hodnotí stupeň plicní hyperinflace, patologicky zvýšeného objemu plic na 

konci výdechu. Příčinou statické plicní hyperinflace (během fyzické zátěže dynamické 

plicní hyperinflace) je kolaps periferních DC při exspiriu při zvýšení transpulmonálního 

tlaku. Nepřímo měřitelné plicní objemy se získávají pomocí dilučních metod nebo 

bodypletysmografií (Kašák, 2006, s. 54). 

2.6.4 Bodypletysmografie 

Umožňuje vyšetřit nitrohrudní objemy – celkovou plicní kapacitu TLC, 

reziduální objem RV, funkční reziduální kapacitu FRC, objem plynu v hrudníku TGV  

a pomáhá stanovit hodnoty odporů v dýchacích cestách (Raw) (Kašák, 2006, s. 56).  

2.6.5 Další vyšetření 

U CHOPN je snížená difuzní kapacita plic DLCO, respektive transferfaktor TLCO, 

u emfyzematózního typu je více snížen transferkoeficient - poměr TLCO a alveolární 

ventilace (Kašák, 2006, s. 56). Používá se u pacientů s dušností, která se zdá 

nepřiměřená ke stupni obstrukce k určení funkčního dopadu emfyzému u CHOPN 

(Global strategy, 2013, s. 16). Dále se může vyšetřit funkce dýchacích svalů, jejich 

maximální svalová síla, měřením maximálních okluzních tlaků při usilovném 

inspiračním nebo exspiračním manévru. U těžších forem CHOPN je snížený tlak 

v ústech při maximálním nádechovém manévru PImax. Hlavně se hodnotí statická síla 

dýchacích svalů při měření transdiafragmatických tlaků. Za známku snížené svalové 

síly se u spolupracujícího pacienta považují hodnoty pod 80% NH (Kašák, 2006,  

s. 57-58).  
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V klinické praxi se k vyšetření krevních plynů používá měření saturace 

hemoglobinu v krvi pulzním oxymetrem, pokud se naměří saturace pod 92, indikuje se 

vyšetření respirace. Při poklesu parciálního tlaku kyslíku v krvi pod 8,0 kPa jde  

o významnou hypoxemii, při další progresi onemocnění stoupá parciální tlak oxidu 

uhličitého v krvi – od 6,5 kPa označovaná jako hyperkapnie. U pacientů s CHOPN se 

pro monitoraci vývoje nemoci využívají i testy tolerance fyzické zátěže, spíš než 

bicyklový ergometr se využívá 6 minutový chůzový test, kdy se měří vzdálenost, kterou 

pacient za tuto dobu ujde. Během testu hodnotíme stupeň dušnosti podle Borgovy škály, 

krevní tlak, tepovou frekvenci a saturaci krve kyslíkem. Normální vzdálenost ve 40 

letech je minimálně 600 m, každých deset let klesá tato hodnota o 50 m, za klinicky 

významnou změnu se považuje rozdíl vzdálenosti o 50-55m. Vzorec pro výpočet 

náležité vzdálenosti je: 6-MWT = 800 – (5,4 x věk). 6-MWT se používá k hodnocení 

funkčního stavu pacientů a také jako předpovědní faktor mortality a morbidity  

u pacientů s CHOPN. U pacientů s 6-MWT pod 100 m byla více než 80%, u pacientů 

s 6-MWT 200-300 m byla asi 35% (Kašák, 2006, s. 58-59, Chlumský, 2005, s. 44). 

K hodnocení dušnosti pacientů s CHOPN se využívá desetistupňová Borgova 

škála dušnosti od 0 do 10 – maximální dušnost. S rostoucí závažností stavu se také 

zhoršuje kvalita života nemocných, k jejímu hodnocení můžeme použít dotazníky 

HRQL jako SF-36,20, (Kašák, 2006, s. 68-69) nebo specifický dotazník pro pacienty 

s bronchiální obstrukcí SGRQ Dotazník nemocnice sv. Jiří, který obsahuje 76 otázek ve 

3 pododdílech. Vondra a Malý uvádějí, že podle některých prací mají specifické 

dotazníky větší rozlišovací schopnosti než obecné dotazníky (Vondra & Malý, 2003,  

s. 497) a je to obecně akceptovaná metoda měření respirační kvality života (Weatherall, 

2009, s. 1029), proto byl tento dotazník vybrán jako součást  praktické části této 

diplomové práce. 

U mladých pacientů s emfyzémem se vyšetřuje hladina α1- antitrypsinu,  

u hodnot pod 15-20% NH (0,78-2,0 g/l) je podezření na homozygotní nedostatek AAT. 

(Kašák, 2006, s. 60) Typičtí pacienti s nedostatkem AAT jsou mladšího věku (pod 45 

let) a typicky s emfyzémem v dolním laloku plicním (Global strategy, 2013, s. 16). 

K hodnocení systémových účinků onemocnění se využívá vyšetření BMI a vyšetření 

tukuprosté tkáně FFM. U CHOPN je BMI součástí BODE systému pro hodnocení 

prognózy pacienta a BMI ≤ 21 je považován za negativní prognózu. Hodnota FFM  

u mužů nad 16 kg/m
2
 a u žen nad 15 kg/m

2 
je známkou ztráty aktivní hmoty.  
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Z klasických zobrazovacích metod se u CHOPN využívá sumační skiagram hrudníku, 

na kterém se hodnotí známky chronické bronchitidy a plicní hyperinflace, dále 

počítačová tomografie nebo HRCT hrudníku k hodnocení abnormalit dýchacích cest  

a EKG, kde známky hypertrofie pravé komory srdeční upozorní na vývoj cor pulmonale 

(Kašák, 2006, s. 60-61, 66-67). 

2.7 Terapie CHOPN 

Cíle terapie pacientů s CHOPN jsou předcházení progresi onemocnění, 

eliminace příznaků, zvýšení tolerance fyzické zátěže a tím zlepšení kvality života, dále 

prevence a léčba exacerbací, komplikací a snížení mortality (Pauk, 2011, s. 639-640). 

Přístup k léčbě pacienta by měl být multidisciplinární, ale individualizovaný podle 

pacientových symptomů a potřeb, terapie by měla zahrnovat všechny aspekty 

onemocnění včetně systémových dopadů a asociovaných komorbidit (Koblížek & 

Chlumský & Zindr, 2013, s. 173). 

Terapii můžeme členit do čtyř kroků. Prvním předpokladem pro léčbu je 

eliminace rizik, a to zejména zanechání kouření a minimalizace expozice škodlivým 

látkám v prostředí (Koblížek & Chlumský & Zindr, 2013, s. 172). Z farmak se využívají 

náhražky nikotinu v různých formách a vareniklin, tabáková závislost je ale chronickou 

nemocí a relapsy jsou časté, proto má opakovaná podpora ze strany zdravotníků  

v zanechání kouření významný vliv ( Global strategy, 2013, s. 20). 

K ovlivnění symptomů se využívá farmakoterapie s cílem snížit symptomy, 

frekvenci a závažnost exacerbací, zlepšit zdravotní stav a toleranci fyzické zátěže. 

Nejčastěji se volí inhalační forma léku, proto je důležité věnovat pozornost správné 

inhalační technice. Ke zvýšení FEV1 vlivem na tonus hladkých svalů dýchacích cest se 

využívají bronchodilatancia, které rozšířením dýchacích cest zlepšují vyprazdňování 

plic, snižují dynamickou hyperinflaci a zlepšují toleranci fyzické zátěže (Global 

strategy, 2013, s. 21). Krátkodobě působící beta2- agonisté (SABA) nebo inhalační 

anticholinergika s krátkodobým účinkem (SAMA) se používají pro úlevovou léčbu, 

dlouhodobě působící LABA, LAMA se užívají 2 krát denně, U-LABA, U-LAMA 

jednou denně se používají jako udržovací léčba. Používají se i fixní kombinace několika 

bronchodilatancií, u kterých je větší pozitivní efekt než u podávání jednoho typu léku 

(Koblížek 2013, s. 172). Třetím krokem je fenotypově cílená terapie, kdy se  

u specifického fenotypu přidává specifická medikace, např. u bronchitického fenotypu  
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a fenotypu s bronchiektáziemi se přidává roflumilast, mukolytika nebo antibiotika,  

u pacientů s častými exacerbacemi a překryvem CHOPN  a astmatu se využívají 

kombinace inhalačních steroidů a LABA, u emfyzematózního typu CHOPN může mít 

pozitivní vliv chirurgický zákrok – lung volume reduction surgery LVRS, 

bronchoskopický volumredukční výkon nebo bulektomie. U těchto pacientů se používá 

i terapie teofylinem a při deficitu se substituuje alfa1 – antitrypsin (Koblížek, 2013,  

s. 172 -173). 

Poslední stupeň léčby nemocných CHOPN je řešení respiračního selhávání  

a terminální péče, kdy se uplatňuje dlouhodobá domácí oxygenoterapie, neinvazivní 

ventilační podpora případně v indikovaných případech transplantace plic (Koblížek & 

Chlumský & Zindr, 2013, s. 173). Dlouhodobé podávání kyslíku pacientům 

s chronickým respiračním selháním a závažnou klidovou hypoxemií zvyšuje jejich 

přežití a indikuje se od určitého parciálního tlaku kyslíku nebo hladiny saturace. NIV se 

využívá u velmi vážných stavů CHOPN, může zlepšit přežití, ale nezlepšuje kvalitu 

života. Transplantace plic u vhodně zvolených pacientů ukazuje zlepšení kvality života 

a funkční kapacity. Mortalita pacientů hospitalizovaných pro exacerbaci se pohybuje 

mezi 23 - 80% a paliativní péče a péče o umírající má svůj význam v péči o CHOPN 

nemocné. Cílem paliativní péče je zabránit utrpení a ulevit od něho, podporovat kvalitu 

života pacientů, jejich rodin a poskytovat jim emoční a duchovní podporu (Global 

strategy, 2013, s. 29-30).  

Základem nefarmakologické terapie CHOPN je rehabilitace s cílem snížit 

symptomatiku onemocnění, zlepšit kvalitu života a zvýšit fyzickou a emocionální 

participaci v každodenních činnostech. Vliv rehabilitace byl hodnocen v řadě studií  

a byla potvrzena řada pozitiv u pacientů s CHOPN: zlepšení zátěžové kapacity, snížení 

intenzity vnímané dušnosti, snížení počtu hospitalizací a dní v nemocnici, snížení 

úzkostí e depresí, zlepšení kvality života, lepší přežití, lepší rekonvalescence po 

hospitalizaci pro exacerbaci, zvýšený efekt long - acting bronchodilatancií atd. 

Efektivní rehabilitační program by měl trvat alespoň 6 týdnů. Součástí komplexního 

rehabilitačního programu je cvičební trénink na bicyklovém ergometru, na běhátku, 

nebo formou chůzového testu. Tréninkové dávky se liší od denních po týdenní, v trvání 

od 10 do 45 minut, v intenzitě od 50% VO2max do tolerovatelného maxima. Kde je to 

možné, volí se vytrvalostní trénink pomocí kontinuálních nebo intervalových 

cvičebních programů. U vážně postižených pacientů se využívá chodítko, které zvyšuje 
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ušlou vzdálenost a snižuje dušnost pacientů, dalšími přístupy ke zlepšení výstupu 

tréninku je použití kyslíku během cvičení nebo dýchání héliové směsi. V některých 

programech je zahrnuto cvičení horních končetin (ergometr, odporový trénink 

s činkami) a trénink inspiračních svalů. Součástí rehabilitace je i vzdělávací 

komponenta, informace o onemocnění, terapii, samostatných přístupech k úlevě (Global 

strategy, 2013, s. 26-27). 

Dále zahrnuje rehabilitace respirační fyzioterapii, dechovou gymnastiku, 

mobilizační a strečinková cvičení, úpravu denního režimu a výživové poradenství 

(Kolek & Kašák, 2011, s. 139). U fenotypu CHOPN s bronchiektáziemi se v rámci 

plicní rehabilitace zdůrazňuje fyzioterapie s PEP pomůckami např. s flutterem (Kolek, 

2013, s. 28).  

Mnozí pacienti s vážnějším stupněm CHOPN jsou hubení a ve stavu 

označovaném jako pulmonární kachexie. Asi 25 – 40% pacientů s CHOPN je 

v podvyživeném stavu. Nízká tělesná hmotnost a nízká hodnota fat free mass (FFM) 

jsou u pacientů s CHOPN nepříznivými prognostickými faktory. Proto je součástí péče 

o pacienty s CHOPN nutriční suplementační terapie. Navíc bylo dokázáno, že efekt 

nutriční suplementace může být podpořen současnou plicní rehabilitací (Masayuki & 

Takao & Kenji, 2013, s. 1317). 

Nutriční stav je důležitý faktor pro disabilitu a prognózu onemocnění a snižování 

BMI je rizikový faktor mortality, samostatná suplementace není dostačující, volí se 

proto zvýšený přísun kalorií v kombinaci s cvičebním režimem, který má nespecifický 

anabolický efekt, podávání kreatinu nebo anabolických steroidů zvyšuje tělesnou 

hmotnost a svalovou hmotu, neovlivňuje však cvičební kapacitu (Global strategy, 2013, 

s. 28). 

2.8 Dýchání a CHOPN 

Dýchání je vitální funkce nezbytná pro život. Je to složitý systém řízený 

nejvyššími centry CNS, aby za každé situace byl dostatek kyslíku a dýchání probíhalo 

co nejekonomičtěji, zároveň je to jediný systém, jehož řízení je jak reflexní, tak  

i ovlivnitelné volně (Smolíková & Máček, 2010, s. 22). Véle (2012, s. 136) uvádí, že 

respirační systém je řízen autonomním nervovým systémem, ale dechové pohyby při 

řeči, zpěvu, hře na dechový nástroj jsou ovládány volně. Toto dvojí řízení umožňuje 

volně zasáhnout do autonomního systému a ovlivnit tak funkci např. vnitřních orgánů. 
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Dechové pohyby stlačují vnitřní orgány při nádechu a touto pravidelnou „masáží“ 

podporují jejich funkci.  

Volních vstupů využíváme v terapii poruch dýchání. Důležitá je provázanost 

dýchacího a pohybového systému, neboť dýchací svaly se podílejí i na dalších funkcích: 

podílejí se na pohybech páteře, ramenního pletence, plní funkci posturální  

a stabilizační. Pokud dojde k porušení posturální funkce dýchacích svalů, vyskytují se  

u nemocných poruchy pohybového systému spojené s dysfunkcí hlubokého 

stabilizačního systému (Neumannová & Zatloukal, 2011, s. 188-189) a je zvýšená 

náchylnost k bolestem zad a úrazům (Courtney, 2009, s. 80). V situacích, kdy je 

zvýšený respirační drive, např. u nemoci, je schopnost respiračních svalů vykonávat 

posturální úlohu snížená. Ve studii Hodgese bylo prokázáno, že posturální funkce 

bránice byla signifikantně snížena při stimulaci dýchání a v některých případech byla 

tato funkce úplně zrušena. Při zvýšeném respiračním drivu se dýchací svaly zkracují  

a stávají se hypertonickými, následně méně výkonnými a méně účinnými. Ztrácejí svou 

normální koordinovanou funkci a zvyšují se tak nároky na mechanismy motorické 

kontroly (Courtney, 2009, s. 80).  

Poruchy dýchání nemají jen projevy dechových obtíží, ale také omezují  

a znesnadňují běžné denní činnosti a pohybové aktivity nemocných a snižují kvalitu 

života nemocných (Neumannová, 2011, s. 132). Kromě výměny plynů mezi 

organismem a vnitřním prostředím a posturální funkce mají dechové pohyby význam 

při řeči (komunikační význam), ovlivňují stav mysli a dráždivost nervové soustavy – 

nádech stimuluje, výdech inhibuje (Véle, 2012, s-136). 

Pro hodnocení respiračních funkcí se obecně používá spirometrie a fyzikální 

vyšetření. Spirometrie kvantitativně hodnotí plicní objemy a průtoky a její výsledky 

jsou objektivně porovnatelné. Fyzikální vyšetření, jehož součástí je zejména aspekce  

a palpace dechových funkcí, zajišťuje vyšetření těchto funkcí v reálném čase  

a nevyžaduje speciální vybavení, není ale kvantitativní a výsledek je závislý na 

zkušenosti vyšetřujícího. Hodnocení dýchání navíc ovlivňují faktory jako postura, 

pohlaví a věk vyšetřovaného (Kaneko & Horie, 2012).  

U CHOPN je typicky urychlený pokles ventilačních parametrů v čase, 

nejdůležitějším parametrem, který sledujeme, je FEV1, který klesá většinou o více než 

30 ml/rok. Je to také dobrý prognostický parametr využívaný k diagnostice a určení tíže 

onemocnění. Dále je typický pokles inspirační vitální kapacity IVC, což se negativně 
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projeví zvětšením reziduálního objemu RV – plicní hyperinflací. Další zvětšení RV 

nastává při fyzické zátěži, kdy dochází k dřívějšímu kolapsu periferních DC při exspiriu 

(dynamická hyperinflace). Celková plicní kapacita se nemění nebo se může zvyšovat. 

PEF sledujeme při léčbě exacerbace, jinak jeho sledování nemá velký klinický význam 

(Fišerová & Chlumský, 2004, s. 102-104). Ve srovnání s VC u pacientů s CHOPN 

opakovaným usilovným výdechem dochází k předčasnému uzavírání periferních 

dýchacích cest a hodnota FVC se snižuje. Tiffeneauův index, poměr FEV1/VC nebo 

FEV1/FVC je spolu s FEV hlavním parametrem určujícím závažnost obstrukce, snížení 

tohoto poměru pod 70% značí obstrukci. Snížené maximální výdechové průtoky na 

úrovních FVC 75,50 nebo 25% jsou také známkami obstrukce periferních dýchacích 

cest a poukazují na CHOPN v jeho začátcích (Kašák, 2006, s. 49-52). 

2.8.1 Biomechanika dýchání 

Mechanika dýchání hraje klíčovou roli u postury a spinální stabilizace. Pro obě 

funkce musí fungovat normální dynamická interakce mezi respiračními svaly  

a normální kortikální motorický program pro dýchání v CNS. Mechanika dýchání je 

ovlivněna: biomechanickými faktory, biochemickými faktory, psychosociálními 

faktory. Primární dýchací svaly jsou bránice, mm. intercostales, scaleni, m. transversus 

abdominis, svaly pánevního dna a svaly páteře (Perri & Halford, 2003, s. 297-298). 

Bránice je zodpovědná za 70 – 80 % dechové práce za klidových podmínek, 

zbývajících 30 % vykonávají scaleni, sternocleidomastodieus, intercostales externi  

a parasternální intercostales (Hruska, 1997, s. 213). Bránice je kopulovitá membrána 

oddělující hrudní a břišní dutinu od sebe. Tvoří ji čtyři sektory – dorzální, dva laterální  

a sternální. (Véle, 2012, s. 139). Bránice a větší nebo menší aktivita jejích různých částí 

také ovlivňuje konfiguraci páteře a jednotlivé dechové sektory a citlivě reaguje na 

změny postury. Pomocí svých úponů působí na bederní obratle a bederní lordózu, žebra, 

sternum a tím na postavení hrudníku (Véle, 2006, s. 114).  

I Čumpelík ve své práci uvádí, že bránice může zapojovat svalové snopce zvlášť, 

přední nebo zadní, jak zjistil při pohybech hlavy a představa bránice jako pístu v tomto 

případě tak doslova neplatí, protože se celá bránice a všechny její snopce nechovají 

homogenně (Čumpelík, 2006, s. 9). Vertikální vlákna bránice, která jsou připojená 

k dolním žebrům, je rozšiřují v horizontálním směru (tzv. bucket handle motion - pohyb 

ucha kbelíku). Pohyb horních žeber se děje během poslední fáze nádechu a nazývá se 
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„pump handle motion“ - pohyb pumpy. Parasternální a skalenové svaly mají také 

významnou roli působením proti výdechové aktivitě bránice na horní hrudní koš. Jak 

klesá bránice, snižuje se pleurální tlak nutný pro inspiraci. Kdyby nepůsobily 

parasternální a skalenové svaly, horní hrudní koš by se pohyboval dovnitř jako při 

výdechu (Perri & Halford, 2003, s. 297-299). 

Scaleni a pomocné dechové svaly, sternocleidomastoideus a pars ascendens  

m. trapezius, jsou normálně aktivovány při vyšších ventilačních nárocích nebo při 

velkých objemech plic (při hyperinflaci). Během nádechu se bránice kontrahuje, 

centrum tendineum  je nehybné a kupole bránice se oplošťuje a snižuje dolů. Zvyšuje se 

tak tlak na břišní dutinu, snižuje se její objem a vyklenuje se břišní stěna (Perri, Halford, 

2003, s. 297-298). Přílišnému vyklenutí břišní stěny při nádechu brání aktivita  

m. transversus abdominis, který přitlačuje břišní stěnu k páteři a přispívá tak ke 

stabilizaci páteře. Břišní stěna se zpevňuje zvýšením nitrobřišního tlaku, které vzniká 

aktivitou bránice, transversu, šikmých břišních svalů a svalů pánevního dna při nádechu 

(Véle, 2006, s. 113-114). Je-li trup zatížen, aktivita transverzu předchází aktivitu 

přímých břišních svalů a zádových svalů, zvyšuje napětí v thorakodorzální fascii, 

stabilizuje páteř, a vtahováním břišní stěny dovnitř zvyšuje nitrobřišní tlak (Véle, 2012, 

s. 141). 

Transversus se spolu s přímými a šikmými břišními svaly svou izometrickou 

kontrakcí podílejí na vzpřímeném držení těla, brání přílišnému vyklenutí břišní stěny při 

nádechu a flexi trupu při výdechu. Koaktivace transversu s extenzory trupu a břišními 

svaly způsobuje předozadní stlačování trupu a vede tak k vzpřímenému držení, 

rozšiřování hrudníku do stran více než dopředu, narovnávání křivek páteře a jejímu 

prodlužování v podélné ose, které jinými svaly není možné. Naopak flekční držení se 

zvýrazněnou Th kyfózou ztěžuje dýchání, přetěžuje meziobratlové ploténky a směřuje 

ke změnám tvaru jednotlivých segmentů (Véle, 2006, s. 113-114).  

Svaly pánevního dna ovlivňují postavení pánve, tím mají vliv na konfiguraci 

páteře a promítají tak svou aktivitu do držení těla. Řadíme mezi ně m. levator ani,  

m. coccygeus, mm. sacrococcygeus ventralis et dorsalis, tvořící diaphragma pelvis. 

Svaly perineální, které tvoří diaphragma urogenitale, se na posturální funkci přímo 

neúčastní (Véle, 2006, s. 114-115). Pánevní dno, bránice a břišní stěna jsou pohyblivé 

membrány, stlačují břišní orgány a ovlivňují tak jejich funkci (Véle, 2012, s. 143).  
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Pro dýchání a stabilizační funkci je důležitá i motorika hrudníku, u kterého 

rozlišujeme dva typy pohybu – první je spojen s pohybem páteře a druhý probíhá na 

páteři nezávisle v costovertebrálních kloubech. Při pohybu páteře do flexe klesají žebra 

dolů a zužují se mezižeberní prostory, při extenzi páteře je tomu přesně naopak  

a hrudník zaujímá kraniální postavení. Ve fyziologické situaci by se měl hrudník 

pohybovat nezávisle na hrudní páteři a naopak segmenty hrudní páteře by se měly 

napřímit bez současného pohybu hrudníku. Při dýchání se pohybují i žebra kolem osy, 

která prochází středem hlavičky žebra šikmo dorzolaterálně ke costotransverzálnímu 

kloubu. Pohyb horních sedmi párů žeber je spojený s anteroposteriorním pohybem 

sterna, což je díky jejich chrupavčitému spojení se sternem a rotaci ve 

sternoclavikulárním kloubu. Při nefyziologickém dechovém pohybu převažuje 

kraniokaudální pohyb sterna a pohyb ve sternoclavikulárním kloubu je nahrazen 

akromioklavikulárním kloubem, navíc se horizontalizuje postavení klíčních kostí. Za 

neutrální pozici hrudníku se považuje nastavení hrudníku se sklonem klíčních kostí  

25 – 35 stupňů od horizontály s napřímenou hrudní páteří, kdy dýchání a stabilizace 

hrudníku probíhá bez zvýšené aktivity akcesorních svalů. Nastavení hrudního koše by 

mělo odpovídat i nastavení pánve, při vzpřímené hrudní páteři by měl být hrudník 

paralelní s pánví a centrum tendineum horizontální. V tomto nastavení je dosaženo 

stabilizace hrudníku, páteře a pánve v sagitální rovině, což je předpoklad pro lokomoční 

funkci končetin (Kolář & Kobesová & Valouchová & Bitnar, 2014, s. 13). 

Dechová funkce je umožněna aktivitou pohybového systému, který hýbe 

hrudníkem a plícemi. Obecně víme, že nádech a výdech mají vliv na svalovou činnost, 

nádech facilitační, výdech relaxační. Tento účinek se liší v různých oblastech 

pohybového systému. V oblasti krční a bederní páteře využíváme k facilitaci 

vzpřimování pohled vzhůru a nádech, k flexi pohled dolů a výdech, v hrudní oblasti 

facilituje flexi maximální nádech a záklon maximální výdech. Typická dechová 

synkinéza  platí i pro úklon – nádech působí napřímení, výdech zvětšení úklonu, rotace 

vsedě z neutrální polohy do krajní je spojena s nádechem, návrat do neutrální polohy 

s výdechem. U bederní lordózy používáme výdechově - nádechovou synkinézu, při 

výdechu se lordóza prohlubuje, při nádechu zmenšuje. Typické střídání nádechově – 

výdechových (sudých) a výdechově - nádechových (lichých) segmentů při lateroflexi 

páteře popisuje tzv. Gaymansovo pravidlo. Výjimkou je oblast CTh přechodu, která je 
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nádechově – výdechová C0-1 segment, kde je stejný efekt při nádechu i výdechu během 

latero-, flexe, extenze i rotace (Lewit, 1996, s. 27-28).  

2.8.2 Postura 

V motorice rozlišujeme dvě funkce – udržovací, statický pohyb = posturální 

funkce a fázický pohyb = lokomoční funkce. Obě složky zajišťují bezpečný pohyb 

s rovnoměrným zatěžováním pohybového systému a zajišťují stabilitu systému v klidu  

i v pohybu (Véle, 2006, s. 97). Postura je aktivní držení pohybových segmentů těla proti 

působení zevních sil, je součástí každé polohy a základní podmínkou pohybu, neboť 

podle Magnuse postura následuje pohyb jako stín (Kolář et al., 2009, s. 38). Klidová 

poloha se tedy vyznačuje určitou konfigurací segmentů, při úmyslu pohybu se klidová 

poloha mění v pohotovostní účelově orientované polohy – atitudy. Udržování výchozí 

polohy, postury, je dynamický proces neustálého vyvažování polohy kolem střední 

polohy a tím je zajištěna možnost rychle přejít z klidu do pohybu. Udržování polohy je 

naprogramováno, funguje podvědomě, ale přizpůsobuje se změnám podmínek. Při 

nevhodném nastavení výchozí polohy vzniká nesoulad mezi posturální motorikou  

a pohybem a vede to ke vzniku funkčních poruch motoriky, k přetěžování podpůrného 

aparátu až strukturálním poruchám (Véle, 2006, s. 97-98).  

Na držení těla má vliv řada faktorů, centrální řídící mechanismy, psychické 

vlivy, patologické stavy organismu, svalová nerovnováha atd. Fyziologicky jsou 

jednotlivé segmenty v centrovaném vyváženém postavení, kdy je posturální napětí 

povrchových svalů minimální, proto každé zvýšené celkové nebo lokální napětí je 

zdrojem obtíží. Problémem je, že pro hodnocení postury neexistují jednotné normy  

a stanovení jednoho standardu správného držení těla ani není možné. Když hodnotíme 

posturu, vycházíme přitom z biomechanických a neurofyziologických funkcí, které se 

snaží o stabilizační svalovou funkci pro optimální kloubní zatížení a z centrálních 

programů posturální ontogeneze, během které se vůbec kvalitní držení těla 

koordinovanou svalovou aktivitou vyvíjí (Kolář et al., 2009, s. 35-36). Posturální 

systém a jeho činnost je hrubě naprogramována, ale přizpůsobuje se aktuálnímu stavu 

zevního a vnitřního prostředí. Volba programu závisí na porovnání současné situace 

s předchozí zkušeností, rámcové druhově specifické pohybové vzory pro vertikalizaci  

a lokomoci jsou tedy individuálně modifikovány na základě učení. Posturální programy 

ovlivňují držení těla a neměnný navyklý pohybový program může mít za následek 
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vadné držení těla a omezené pohybové funkce spojené až s bolestmi (Véle, 2006,  

s. 101).  

2.8.2.1 Posturální funkce 

U posturálních funkcí rozlišujeme posturální stabilitu, posturální stabilizaci  

a posturální reaktibilitu. Stálá poloha je dynamický proces působící proti labilitě 

pohybového systému a jde o schopnost zajistit držení těla tak, aby nedošlo k jeho pádu 

– posturální stabilitu. Stabilita je přímo úměrná velikosti opěrné báze, hmotnosti  

a nepřímo úměrná výšce těžiště nad opěrnou bází, vzdáleností mezi průmětem těžiště do 

opěrné báze a středem opěrné báze a sklonu opěrné plochy k horizontální rovině. Pokud 

se tíhová síla nepromítá do opěrné báze, pro udržení rovnováhy je třeba velká svalová 

aktivita. Posturální stabilizace oproti tomu je aktivní držení těla a jeho segmentů proti 

působení zevních sil a je uskutečňovaná koordinovanou koaktivační aktivitou 

agonistických a antagonistických svalů (Kolář et al., 2009, s. 39). Podle Panjabiho 

můžeme rozlišit dva typy stabilizace, vnitřní segmentovou a vnější sektorovou.  

U vnitřní stabilizace v centrální zóně, kterou provádí hluboké krátké intersegmentální 

svaly páteře, nejsou patrné korigující pohyby. Tato část posturálního systému koriguje 

polohu segmentů páteře vůči gravitaci a malé změny polohy osového orgánu, které 

vznikají při dýchacích pohybech. Celková vnější stabilizace probíhá v sektorech páteře 

přes oblast centrální zóny, projevuje se zřetelnými odchylkami trupu kolem střední zóny 

a podílejí se na ní záběrové svaly, které spojují jednotlivé sektory a připojují končetiny 

na osový orgán a svou aktivitou brání destabilizaci a pádu (Véle, 2006, s. 110-111). 

Třetí posturální funkcí je posturální reaktibilita, reakční stabilizační funkce, 

která zpevňuje pohybové segmenty pro co nejstabilnější punctum fixum a aby druhá 

část svalu mohla vykonávat pohyb a fungovat jako punctum mobile. Cílený pohyb 

nemůže být proveden bez stabilizace úponu svalu, aktivita stabilizujících svalů vytváří 

aktivitu v dalších souvisejících svalech, zpevňují se další segmenty a svalová aktivita se 

řetězí v pohybovém systému, je převáděna do celé postury. Bránice, pánevní dno, břišní 

a zádové svaly zpevňují trup a předbíhají svou aktivitou pohyb končetin. Tyto reaktivní 

stabilizační funkce jsou mimovolní, automatické, a protože je stabilizační funkce 

integrovaná do všech pohybů a opakuje se, při nefyziologickém zatížení je velké riziko 

vzniku potíží (Kolář et al., 2009, s. 40).  
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Obr. 2 Fyziologická svalová 

souhra (Kolář & Lewit, 

2005, s. 273) 

Jak uvádí Smolíková a Máček (2010,  

s. 43-44), chronické onemocnění dechové soustavy 

má vždy vliv na změnu postury a její motoriky. 

Časté vyhledávání úlevových, antalgických 

statických poloh přetěžuje pohybové struktury  

a způsobuje poruchu jejich funkcí. Nejčastěji se  

u pacientů s CHOPN projevují tyto změny 

postupným zvětšením anterioposteriorního průměru 

hrudníku v inspiračním postavení. U pacientů 

hodnotíme kineziologické odchylky ve všech 

rovinách těla podél pohybové osy dýchání, kterou 

tvoří pánev, páteř s hrudníkem a hlava a s těmito 

odchylkami pak pracuje korekční fyzioterapie.  

 

2.8.3 Porucha biomechaniky dýchání a změny funkce posturálních svalů 

Dysfunkční dýchání je definováno jako dýchání neschopné zhostit se svých 

různorodých funkcí účinně a je nenáležité pro jedince v určitý moment. Z dýchacích 

svalů má klíčovou roli zejména bránice. Jestliže vzniká dysfunkce bránice, břišní svaly 

změní vzor své respirační aktivity. Známkou dysfunkce bránice, jejího oslabení nebo 

případně paralýzy může být paradoxní nebo asynchronní pohyb břicha, kdy se rozměry 

břicha během nádechu snižují. Paradoxní dýchání během inspirace je dysfunkční, 

jestliže není přiměřeně kompenzováno laterálním pohybem hrudního koše a naopak se 

hrudní koš během nádechu zužuje (Courtney, 2009, s. 79). Centrum tendineum je 

fixované, naopak spodní žebra nejsou a během aktivace bránice jsou dolní žebra 

zvedána kraniálně a tahem úponů bránice na žebrech se zužují interkostální prostory. 

Přes sternum se kraniální pohyb přenáší i na horní žebra, která jsou tažena nahoru 

aktivitou pomocných inspiračních svalů. U paradoxního dýchání je porušená 

stabilizační funkce bránice, je zapojována disproporčně, využívá se hlavně její bederní 

část (Kolář & Kobesová & Valouchová &Bitnar, 2014, s. 19).  

Pomocné dýchací svaly mají hlavně posturální funkci, drží hlavu a páteř ve 

vzpřímeném postavení (Smolíková & Máček, 2010, s. 27). Při zvýšených ventilačních 

nárocích svaly v oblasti horního hrudního koše (mm. scaleni,  
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m. sternocleidomastoideus, pars ascendens m. trapezii, m. longus colli, mm. hyoidei) 

zvyšují svou aktivitu, což vede ke zvětšenému vertikálnímu pohybu hrudního koše  

a elevaci ramen při inspiriu. S dechovými potížemi při obstrukci je typická tendence 

k předsunutému držení hlavy. Tato pozice hlavy naznačuje přítomnost krátké ploché 

bránice a slabých břišních svalů, neboť předsunutá poloha hlavy zvětšuje klidovou 

délku bránice (Courtney, 2009, s. 79).  

Pacienti s dyspnoí zaujímají předsunutou pozici hlavy, aby zvětšili klidovou 

délku bránice, zónu apozice a kontraktibilitu. Tito pacienti často zaujímají pozici 

v předklonu s oporou paží o tvrdý povrch, aby zakotvili extrathorakální svaly (pectoralis 

major, minor, latissimus dorsi, serratus anterior a trapéz). Předklon zvětšuje jejich délku 

a přispívá k jejich schopnosti vytvářet větší tah a zdvih žeber (Hruska, 1997, s. 214). 

Předsun hlavy je také spojen s posteriorní rotací lebky, subokcipitální kyfóza se mění 

v lordózu a dochází k aproximaci occiputu do atlasu a axisu. S prolongovaným 

předsunutým držením hlavy se mění i postavení ramenního pletence. Jak se přibližuje 

occiput a ramenní pletenec, zkracují se horní trapéz a levator scapulae, glenohumerální 

kloub směřuje do vnitřní rotace a vpřed, dochází ke kompresi akromioklavikulárního  

a sternoklavikulárního kloubu, zkracování pectoralu a to vše ovlivňuje pocit dyspnoe 

(Hruska, 1997, s. 221).  

Dyspnoe se vyskytuje u pacientů s CHOPN, když je zvýšený respirační drive  

a je spojena se zapojením pomocných respiračních svalů do dýchání při růstu tlaku 

generovaného respiračními svaly. K úlevě od dyspnoe využívají CHOPN pacienti pozici 

těla do předklonu, protože podle Sharpa et al. tato pozice prodlužuje svaly krku  

a zvyšuje efektivitu těchto svalů při nádechu (Cherniack, 1999, s. 428, 431). Jestliže se 

pomocné dechové svaly využívají dlouhodobě, dochází k jejich přetížení, únavě  

a zhoršování koordinace dýchacích pohybů (Smolíková & Máček, 2010, s. 27). 

Špatný vzor dýchání, který vidíme u CHOPN, je spojen s vertikálním pohybem 

sterna během nádechu s hyperaktivitou  scalenových svalů, trapézu a levatoru scapulae, 

a nazýváme ho horní hrudní dýchání. Chronickým přetěžováním krční oblasti se také 

snižuje aktivita interkostálních svalů a výsledkem je zmenšený pohyb žeber. Aktivitou 

hrudních svalů, jako je m. pectoralis major a minor, latissimus dorsi, serratus anterior  

a trapéz, je zvedán celý hrudní koš kraniálně během nádechu a kraniální pohyb klíčních 

kostí vytváří dojem hlubokých nadklíčkových žlábků (Perri & Halford, 2003, s. 299).  
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Obr. 4 Svalová souhra 

za patologické situace  

(Kolář & Lewit, 2005,  

s. 273) 

Obr. 3 Horní hrudní dýchání (Perri & 

Halford, 2003, s. 299) 

Podle Hrusky (Hruska, 2007, 

s. 211) hyperaktivita skalenů, longus 

colli, sternoclediomastoideu, levatoru 

scapulae horního trapézu a hyoidních 

svalů je výsledkem netraumatické 

dysfunkce dechové mechaniky  

a může vyústit v anteriorní náklon 

hlavy.  

Horní typ dýchání je podle 

Lewita nejzávažnější poruchou 

dýchacího stereotypu působící na 

pohybový systém. Tento způsob 

dýchání je z ventilačního hlediska 

málo účinný, přetěžuje pomocné svaly, zejména v oblasti krční páteře. Malá porucha se 

projevuje při hlubokém dýchání, výraznější porucha i při klidovém dýchání ve vertikále, 

nejtěžší stupeň poruchy se projeví i v poloze na zádech, kdy se při nádechu zvedá jedno 

rameno víc než druhé a vede to ke vzniku jednostranného cervikálního syndromu 

(Lewit, 1996, s. 28-29). 

Neumannová ve své studii, která hodnotila vliv 

respiračního onemocnění na rozvíjení hrudníku a ventilační 

funkce, uvádí, že u pacientů s CHOPN bylo potvrzeno menší 

rozvíjení hrudníku přes mesosternale a xiphosternale, byly  

u nich výrazně oslabené hluboké flexory krční páteře 

spojené s horním typem dýchání a u 85 procent pacientů 

bylo přítomné inspirační postavení hrudníku. Horní typ 

dýchání byl často spojen s přítomností paradoxního pohybu 

břišní stěny (vtahováním při nádechu, vyklenováním při 

výdechu). Tento fenomén je hodnocen jako porucha 

koordinace dechových pohybů mezi dolními žebry a břišní 

dutinou. Studie také prokázala přítomnost trigger pointů 

v m. diaphragma a zvýšené napětí mm. scaleni, které  

u horního hrudního typu dýchání popisuje Lewit (Neumannová, 2011, s. 134-135).  
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Na sílu bránice a schopnost efektivně fungovat má významný vliv end-

exspirační objem plic. U CHOPN, kdy je zvýšen inspirační drive a nedostatečná 

exspirace, vzniká air trapping („uvěznění vzduchu v plicích“) nebo hyperinflace. 

Bránice se zkracuje, ztrácí svoje zakřivení a je nucena zaujmout v hrudníku nižší 

klidovou pozici. Zkrácením jejích vláken se snižuje síla a efektivita bránice, podle 

Hrusky (1997, s. 215) při délce mezi 40 a 65 procenty klidové délky aktivní síla svalů 

klesá na nulu, zmenšuje se zóna apozice a orientace vláken připojených na dolních šest 

žeber se změní z vertikální na transverzální. 

Vlivem těchto změn je kontrakce bránice neúčinná ve zvedání a rozšiřování 

dolního hrudního koše a místo toho má bránice při nádechu tendenci vtahovat dolní 

laterální žebra dovnitř a snižovat tak příčný průměr hrudního koše. U zvětšených 

plicních objemů se mění i pohyb břišní stěny, s nádechem se pohybuje dovnitř  

a s výdechem ven – paradoxní dýchání (Courtney, 2009, s. 79). 

Dalším vlivem, který zhoršuje funkci bránice, je slabost břišních svalů, neboť 

tonická i fázická kontrakce břišních svalů pomáhá bránici jak při nádechu i při výdechu, 

tak do určité míry kompenzuje její dysfunkci. Jestliže je však tonická kontrakce břišních 

svalů snížená, lidé s dysfunkční bránicí, jako jsou i lidé s CHOPN, jsou pak více dušní 

(Courtney, 2009, s. 79 - 80). Břišní svaly, hlavně mm. obliqui, tvoří fulcrum (opěrný 

bod) pro kontrakci bránice během nádechu, jsou zodpovědné za aktivní rotaci trupu, 

tvar a stabilitu hrudního koše, abdominální tlak a příznivou délku křivky napětí bránice. 

Oslabení šikmých břišních svalů dovolí nadměrné zkracování bránice, snižuje sestup 

kupole bránice a napínání lumbokostálních ligament a crur. Časem se snižuje křivka 

délka- napětí a u bránice převažuje posturální funkce díky posteriornímu propojení  

s m. quadratus lumborum a m. psoas (Hruska, 1997, s. 214). Hyperinflace negativně 

ovlivňuje i postavení žeber, z šikmého postavení se dostávají do horizontálního 

postavení, vzniká porucha funkce nádechových svalů hrudníku, hrudní koš je tuhý, 

obtížně se rozšiřuje a restrikce hrudního koše také působí inhibičně na funkci bránice 

(Courtney, 2009, s. 79 - 80) a snížení elasticity hrudníku zvyšuje dechovou práci 

(Smolíková &Máček, 2010, s. 23).  
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2.8.4 Zvýšená dechová práce 

U dechové práce 

rozlišujeme dvě složky - práci 

proti odporům statickým  

a dynamickým. Nejnižší celková 

práce je při určité vhodné 

kombinaci hloubky dechu  

a frekvence dýchání, u které je 

nejmenší energetický výdej.  

U CHOPN jsou zvýšené 

dynamické odpory, 

maximálního proudu dosahují 

jen při klidovém dýchání, při 

větší potřebě je možné jen zvýšit 

frekvenci dýchání. Tím se ale zkracuje doba výdechu, proto je výhodné využívat 

dýchání prohloubené s nižší frekvencí. Vliv na zúžení DC má kolaps destruované plicní 

tkáně, zánětlivé a jizevnaté změny. Ztráta pružnosti plicní tkáně zhoršuje výdech  

a zvyšuje potřebu zapojení výdechových dýchacích svalů k překonání odporu, snížená 

síla dýchacích svalů zhoršuje nádech. Další příčinou zvýšeného odporu a tím zvýšené 

dechové práce je i emfyzém a s ním spojená snížená elasticita hrudního koše 

(Smolíková & Máček, 2010, s. 23, 25). Ztráta elasticity plic umožňuje větší stlačitelnost 

plic. Zpomaluje se průtok vzduchu při výdechu a vzduch může být uvězněn v plicích, 

když zvýšený respirační drive zkracuje trvání výdechu (Cherniack,1999, s. 425). 

U nemocných CHOPN se zvyšuje dušnost zmenšením kapilárního řečiště, což 

zvyšuje cévní rezistenci, zvýšením tlaku v plicnici se zatěžuje pravé srdce a vzniká 

hypertrofie srdeční. Nedostatečný přívod kyslíku je také příčinou aktivace 

glykolytického uvolňování energie. Na nedostatek vzduchu nemocní reagují snahou 

zlepšit ventilaci a snížit dušnost např. dýcháním sevřenými rty. Postižení plic ale není 

kompaktní a výsledkem je nerovnoměrná distribuce vzduchu v plicích, porucha perfuze, 

mísení venózní krve do celkového oběhu, snižování saturace krve kyslíkem a vznik 

hypoxemie (Smolíková & Máček, 2010, s. 25-26). I Cherniack (1999, s. 426) říká, že 

některé oblasti plic jsou vážněji postiženy než jiné, zvýrazňují se běžné nepoměry 

ventilace a perfuze a rozšiřuje se alveolo-kapilární gradient pro PO2.   

Obr. 5 Grafy dechové práce (Smolíková & 

Máček, 2010, s. 174) 
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Mrtvý prostor jsou alveoly, které jsou ventilovány, ale nejsou perfundovány, 

nedochází v nich k výměně plynů. V oblasti atelektázy, plicního edému nebo plicního 

zánětu tak vzniká patologický plicní zkrat, kdy v nevzdušných alveolech probíhá 

perfuze. Krev se však nedostává do přímého kontaktu s alveolárním vzduchem  

a složením pak odpovídá venózní smíšené krvi (Nečas, 2009, s. 279, 281). 

Základní poruchou spojenou se zvýšenou dechovou prací je ztráta pružnosti 

plicního parenchymu, která se projeví zvýšením FRC, zúžením dýchacích cest  

a zvýšeným odporem proudu vzduchu. Stěny bronchů kolabují, obzvlášť při zvýšení 

nitrohrudního tlaku, v plicích je zadržován vzduch, vzniká air trapping. Zvýšený plicní 

objem nutí dýchat v inspiračních polohách a klidové dýchání probíhá v rozmezí  

70 – 80% celkové plicní kapacity. Aby nedocházelo ke kompresi bronchů, snaží se 

nemocní vydechovat přes sevřené rty, používají k výdechu břišní svaly a zároveň si 

zvyšují výdechový odpor, vyprázdnění plic tak probíhá za neekonomických podmínek  

a zvýšené dechové práce (Smolíková & Máček, 2010, s. 27). Únava dechových svalů 

vede k poruše koordinace dechových pohybů až záchvatu kašle a vyčerpání nemocného. 

Technika ústní brzdy (anglicky pursed lips breathing PLB), neboli zpomalení 

vydechovaného vzduchu mírně sevřenými rty této nepříznivé situaci předchází, 

zmírňuje obtíže při tělesné zátěži a má i odpočinkovou funkci (Smolíková, 2000, s. 9). 

Provádění PLB při relaxované pozici ramen a krku, nádech nosem a pomalý výdech 

přes našpulené rty jako při pískání a výdechová fáze je vždy delší než nádechová fáze 

(Green, 2007, s. 151-152). 

Za těchto neekonomických podmínek se zvyšuje spotřeba kyslíku dýchacími 

svaly a nastává stav „únavy dýchacích svalů,“ projevující se mělkým rychlým 

dýcháním s paradoxním pohybem bránice a břišní stěny, v organismu se hromadí oxid 

uhličitý a hrozí vznik akutní hyperkapnie (Nečas, 2009, s. 304).  

Grassino et al. zjistili, že únava respiračních svalů vzniká tehdy, když tlak 

generovaný bránicí a inspirační čas dosáhne určitého limitu. Některé studie naznačují, 

že když se blíží tento limit, aktivita motorických nervů zásobujících dýchací svaly se 

snižuje, aby se předešlo jejich únavě a vážnějšímu svalovému poškození. To znamená, 

že u některých CHOPN se vyskytuje hyperkapnie ve snaze kontrolního systému omezit 

inspirační čas a tím uniknout únavě a u hyperkapnických pacientů může být snížený 

dechový objem k úlevě od dyspnoe (Cherniack, 1999, s. 432).  
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Bylo navrhováno, že dechový vzor je regulovaný tak, aby dechová práce byla 

minimalizovaná nebo aby byl respirační tlak pro určitý stupeň alveolární ventilace 

menší. Alveolární ventilace i dechový vzor jsou nastavené tak, aby měly vyrovnanou 

účinnost blížící se ideálu odchylek PCO2 a snižovaly respirační práci. (Cherniack, 1999, 

s. 432). Dýchání přes ústní brzdu (PLB) při výdechu omezuje kolaps malých dechových 

cest a snižuje pracovní cyklus inspiračních svalů u pacientů s CHOPN - (Ti/Ttot). Ti je 

trvání nádechu a Ttot trvání dechového cyklu (inspirace + exspirace). PLB dále snižuje 

dechovou frekvenci, snižuje dyspnoe a zvyšuje saturaci kyslíkem (Janssens & Muralt & 

Titelion, 2000, s. 382-383).  

Ne všichni CHOPN pacienti však PLB spontánně používají a ne všichni vnímají 

z techniky nějaký prospěch. Ve studii Bianchiho a Gigliottiho, kteří zkoumali 

kinematiku hrudníku CHOPN pacientů u PLB v klidu, zjistili pomocí 

optoelektronického pletysmografu dva rozdílné vzorce. U tzv. euvolumických pacientů 

snížil PLB manévr end – exspirační objem hrudníku a břicha a menší měrou zvýšil end 

– inspirační objem, hrudní stěny, hrudního koše, ale ne břicha. Výdechová deflace 

hrudního a břišního kompartmentu k FRC linii a mírná inspirační inflace žeberního 

kompartmentu přispěla ke zvýšení dechového objemu hrudníku. Pokles objemu hrudní 

stěny koreloval s větším stupněm obstrukce dýchacích cest. Tento model byl navíc 

spojen i se snížením Borgova skóre hodnocení dušnosti. Druhý vzor byl u pacientů 

hyperinflátorů. U těchto pacientů PLB zvýšilo end – exspirační objem hrudní stěny  

a hrudníku až k FRC a zvýšilo end – inspirační objem hrudní stěny a jejích 

kompartmentů výrazněji než u euvolumických pacientů. Celkově vyvolalo PLB  

u euvolumických pacientů zvýšení dechového objemu, inspiračního času, exspiračního 

času a celkového času dechového cyklu než u hyperinflátorů. U euvolumiků byla 

výraznější obstrukce a hyperinflace a osvojili si PLB během běžných aktivit plicního 

rehabilitačního programu, hyperinflátoři tento dechový vzorec použili pouze, když byli 

požádáni. Snížení end – exspiračního objemu hrudníku je spojen se zlepšením vztahu 

délka – napětí inspiračních svalů, snížením neuromotorického outputu a snížením pocitu 

dušnosti (Bianchi & Gigliotti & Romagnoli, 2007, s. 1413-1418). 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

Cílem této práce je zjištění rozdílů ve výskytu posturálních odchylek u pacientů 

v různém stádiu chronické obstrukční plicní nemoci zjištěných kineziologickým 

rozborem stoje aspekcí, vyšetřením mobility páteře dynamickými testy, vyšetřením 

mobility hrudníku pomocí amplitudy a vyšetřením mobility krční, hrudní páteře a žeber. 

Dalšími cíli je zjistit, jestli existuje korelace mezi poklesem spirometrických hodnot  

a výskytem posturálních odchylek u CHOPN pacientů a jakým způsobem se mění 

během onemocnění kvalita života. 

Hypotéza 1: 

H0: Při hodnocení postury nebude ve výskytu posturálních odchylek mezi 

skupinami pacientů s CHOPN podle GOLD (1+) 2, 3 a 4 statisticky významný rozdíl. 

H1: Při hodnocení postury bude ve výskytu posturálních odchylek mezi 

skupinami pacientů s CHOPN podle GOLD (1+) 2, 3 a 4 statisticky významný rozdíl. 

Hypotéza 2: 

H0: při hodnocení dynamické hybnosti páteře bude stejný výskyt hodnot nižších 

než norma u všech stadií CHOPN podle GOLD. 

H1: Při hodnocení dynamické hybnosti páteře bude u vyšších stadií CHOPN 

podle GOLD vyšší výskyt hodnot nižších než norma. 

Hypotéza 3: 

H0: Amplitudy pohybu hrudníku při nádechu a při výdechu nebudou mezi stadii 

CHOPN významně rozdílné. 

H1: Amplitudy pohybu hrudníku při nádechu a při výdechu budou mezi stadii 

CHOPN významně rozdílné. 

Hypotéza 4: 

H0: U jednotlivých stádií CHOPN se nebude významně lišit četnost výskytu 

patologických bariér v krční, hrudní páteři a na žebrech.  

H1: U stadií CHOPN 1 – 4 se bude zvyšovat četnost výskytu patologických 

bariér v krční, hrudní páteři a na žebrech. 
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Hypotéza 5: 

H0: Výsledky testů hlubokého stabilizačního systému páteře se mezi skupinami 

CHOPN nebude významně lišit. 

H1: Výsledky testů hlubokého stabilizačního systému páteře se bude mezi stadii 

CHOPN významně lišit. 

Hypotéza 6: 

H0:Spirometrické hodnoty v testovaném souboru se mezi skupinami nebudou 

statisticky významně lišit. 

H1: Spirometrické hodnoty v testovaném souboru se mezi skupinami budou 

statisticky významně lišit. 

Hypotéza 7: 

H0: Výsledky testů kvality života CAT skóre a SGRQ testu se mezi stádii 

CHOPN nebudou významně lišit. 

H1: S vyšším stádiem CHOPN podle GOLD se zvýší vliv nemoci na kvalitu 

života pacientů – bude významně vyšší CAT skóre a vyšší total skóre SGRQ testu. 
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4 METODIKA 

4.1 Charakteristika souboru probandů 

Do výzkumného souboru bylo zařazeno 18 pacientů s diagnózou CHOPN, kteří 

byli hospitalizovaní na lůžkovém oddělení Pneumologické klinice FN Motol a Klinice 

nemocí plicních a tuberkulózy FN Brno. Z 18 vyšetřených pacientů bylo 11 mužů  

a 7 žen. Průměrný věk pacientů byl 66,27 let, průměrná váha 74,66kg a výška 

169,55cm. Průměrné BMI bylo 25,80, z toho 4 pacienti měli BMI v normě, 3 byli pod 

horní hranicí podvýživy, 6 pacientů mělo nadváhu, 4 obezitu I. stupně a 1 pacient 

obezitu II. stupně.  

Z 18 pacientů byl 1 s diagnózou CHOPN ve stádiu podle GOLD 1, 4 pacienti 

GOLD 2, 6 pacientů GOLD 3 a 7 pacientů ve stádiu GOLD 4. Toto složení pacientů 

odpovídá tomu, že onemocnění ve stádiu 1 se často nezjistí a pokud, tak není potřeba  

u takového pacienta hospitalizace, na rozdíl od vyšších stádií (2 – 3), kdy už pacienti 

trpí dechovým diskomfortem a exacerbacemi. Vyšší počet pacientů GOLD 3 a 4 také 

odpovídá častějšímu výskytu exacerbací u těchto pacientů a s tím spojenou nutností 

hospitalizace, případně byli pacienti GOLD 4 hospitalizováni v rámci 

předtransplantačního vyšetření. Průměrný počet exacerbací u souboru pacientů byl 

2,5x/rok a počet hospitalizací 1,86x/rok.  

V celé skupině probandů používali pravidelně některou techniku respirační 

fyzioterapie nebo dechový trenažér pouze 4 pacienti, DDOT využívalo denně  

6 z vyšetřovaných pacientů.  

Výskyt subjektivních potíží spojených s onemocněním byl kašel přítomný  

u 83 % pacientů, zahlenění a vykašlávání sputa u 61 %, průměrný stupeň dušnosti byl 

podle NYHA 2,55 a podle mMRC 2,33.  
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Muži 11 

Ženy 7 

Věk (r.) 66,27 ± 9,6 

Váha (kg) 74,66 ± 21,5 

Výška (cm) 169,55 ± 8,3 

BMI (kg/m2) 25,8 ± 6,5 

Exacerbace (počet/rok) 2,5 ± 2,0 

Hospitalizace (počet/rok) 1,86 ± 0,7 

Kašel 0,83 ± 0,3 

Sputum 0,61 ± 0,4 

Dušnost NYHA 2,55 ± 1,0 

Dušnost mMRC 2,33 ± 1,2 

FVC 58,06 ± 21,26 

FEV1 41,32 ± 17,28 

FEV1/FVC 55,94 ± 10,91 

MEF 25 23,47 ± 12,46 

Tab. 3 Data charakterizující soubor pacientů 

4.2 Průběh vyšetření 

Před začátkem měření byl každý pacient seznámen s jeho průběhem a podepsal 

informovaný souhlas o použití získaných dat v této práci. V případě potřeby bylo 

vyšetření provedeno se stálým přívodem kyslíku pomocí přenosné kyslíkové bomby, 

nebo na pokoji se stálým přívodem kyslíku intranasálně pomocí kyslíkových brýlí. 

Pokud byl pacient dušný nebo unavený, byly během vyšetření prováděny přestávky dle 

potřeby. Nejprve byly od pacienta získány základní anamnestické údaje pacienta a údaje 

vztahující se k onemocnění CHOPN (věk, váha, výška, stupeň GOLD, počet exacerbací, 

hospitalizací, využívání respirační fyzioterapie, a subjektivní potíže – kašel, vykašlávání 

sputa, stupeň dušnosti).  

4.2.1 Kineziologický rozbor a dynamické testy páteře 

Poté byl každý pacient vyfotografován svlečený do půl těla zepředu, zezadu  

a bokem k vyšetřujícímu v klidovém stoji a byl proveden kineziologický rozbor aspekcí, 

ke zhodnocení posturálních odchylek v držení těla. Vyšetření bylo zaměřeno na 
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zhodnocení postavení hlavy, aktivity krčních svalů, držení ramenních pletenců, tvar 

hrudníku, křivky páteře a aktivitu břišní stěny.  

Ve stoji u stěny byla krejčovským metrem změřena hloubka zakřivení krční  

a bederní lordózy ke zhodnocení stupně protrakčního držení hlavy a bederní 

hyperlordózy. Norma pro hloubku krční lordózy se uvádí 2 – 2,5cm,u bederní lordózy 

2,5 – 4cm (Haladová, Nechvátalová, 2005, s. 90). Průměrná hloubka krční lordózy byla 

u testovaného souboru 7,86cm a průměrná hloubka bederní lordózy 4,11cm.  

U 17, tj. u 94,4% pacientů byla hloubka krční lordózy větší než norma. Bederní lordóza 

byla větší než norma u 11, tj. 61,1% pacientů. 

Ve vzpřímeném stoji bylo provedeno funkční vyšetření hybnosti páteře, kterému 

předcházelo označení orientačních bodů pro měření – processus spinosus C7, bod 30cm 

od processus spinosus kaudálně, processus spinosus L5 a bod 10cm kraniálně od něj. 

Poté byly provedeny jednotlivé zkoušky. Dle Vařeky a Vařekové (1995, s. 24) jsou 

funkční testy páteře nejobjektivnější a nejlépe standardizovanou metodou a z nich 

získaná data jsou vhodná pro statistické zpracování, jsou jednoduché na provedení  

i vybavení a časově nenáročné.  

Pro vyšetření krční páteře byla použita Čepojevova distance, kdy se měří 

zvětšení vzdálenosti mezi processus spinosus C7 a bodu 8cm kraniálně od něj při 

předklonu krční páteře.  Tyto body se mají vzdálit o 3cm (Smékal a kol., 2006, s. 28). 

Pro hodnocení pohyblivosti hrudní páteře byla měřena Ottova distance, od processus 

spinosus C7 30 cm kaudálně (Dungl, 2005, s. 41-42). Při předklonu by mělo dojít 

k oddálení bodů o 3,5cm (inklinační index), při záklonu k přiblížení bodů o 2,5cm 

(reklinační index), součet absolutních hodnot obou indexů menší než 4cm značí snížení 

rozsahu pohybu (Smékal, 2006, s. 27). Stiborova distance měří pohyb hrudní  

a bederní páteře při flexi od processus spinosus C7 po spojnici na páteři mezi SIPS, kdy 

při předklonu by mělo dojít k prodloužení vzdálenosti o 7-10cm (Dungl, 2005, s. 42, 

Smékal, 2006, s. 42).  

Dále byla měřena Schoberova distance, kdy první bod leží na průsečíku spinae 

iliacae posteriores superiores, ne vždy to ale musí být trn L5, druhý bod je 10 cm 

kraniálně a při předklonu se body mají vzdálit o 4-6 cm (Vařeka, Vařeková, 1995,  

s. 19). Dle Dungla měří Schoberova distance pohyblivost bederní páteře (2005, s. 42). 

Dále byl vyšetřen Thomayerův test, kdy byla v předklonu trupu s extendovanými 

koleny změřena vzdálenost špiček prstů od podlahy (Dungl, 2005, s. 42). Smékal uvádí 
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hodnocení testu jako pozitivní, když se testovaný nedotkne prsty podlahy, normální, 

když se dotkne, a negativní, když se dotkne prsty až celou dlaní (2006, s. 29).  

Jako poslední funkční test byla provedena zkouška lateroflexe páteře, pro 

zhodnocení pohyblivosti dolní hrudní a bederní páteře při úklonu. Bylo změřeno, kam 

dosáhne špička prostředního prstu ruky při úklonu. Byly vyšetřeny obě strany. Úklon 

pod 15cm značí omezení pohybu páteře do lateroflexe. Při tomto testu bylo třeba 

pacienty korigovat, aby nedocházelo k flexi kolenních a kyčelních kloubů, anteflexi  

a rotaci trupu, elevaci ramen a zvedání kontralaterální končetiny nad podložku (Smékal, 

2005, s. 29). 

4.2.2 Obvody hrudníku 

Pro zhodnocení rozvíjení hrudníku bylo provedeno měření obvodu hrudníku 

vyšetřovaných v maximálním nádechu a maximálním výdechu. Měření probíhalo ve 

vzpřímeném stoji, krejčovským metrem umístěným v úrovni axil přes mesosternale  

a xiphosternale. Z rozdílu mezi obvodem při nádechu a při výdechu byl určen rozdíl. 

Hodnoty nižší než 2,5 cm se považují za známku sníženého rozvíjení hrudníku 

(Neumannová & Kolek, 2012, s. 54-55). 

4.2.3 Vyšetření krční, hrudní páteře a žeber 

Další součástí vyšetření bylo vyšetření krční, hrudní páteře a žeber podle  

prof. Lewita. Před samotným vyšetřením krční páteře do jednotlivých segmentů bylo 

provedeno aspekční hodnocení držení hlavy a krku a orientační vyšetření aktivní 

hybnosti krční páteře do anteflexe, retroflexe, lateroflexe a rotace. Vyšetření probíhalo  

u sedícího pacienta. Vyšetření do segmentů bylo zahájeno vyšetřením lateroflexe krční 

páteře. Jednou rukou byl prováděn úklon hlavy a hranou ukazováčku druhé ruky byl 

vytvářen hypomochlion na úrovni příčného výběžku vyšetřovaného segmentu. Byl 

hodnocen rozsah pohybu a zejména přítomnost odporu. Vyšetření rotace bylo opět 

provedeno u sedícího pacienta, kdy prsty jedné ruky palpovaly oblouk spodního obratle 

vyšetřovaného segmentu a druhá ruka otáčela za bradu hlavu vyšetřovaného, dokud 

oblouk nenarazil do palpujících prstů. Normálně se rozsah pohybu zvětšuje směrem 

kaudálním, při blokádě přibývání rozsahu chybí. Dále byla provedena posuvná zkouška 

v předozadním směru v segmentu okciput – atlas. Při tomto vyšetření byla hlava 

pacienta v lehkém předklonu v ohbí lokte a ruka fixovala okciput a druhá ruka fixovala 

axis, neboť mezi předním obloukem atlasu a axisu není možný žádný posun. 
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Pohyblivost mezi záhlavím a atlasem byla ověřena ještě zkouškou anteflexe vleže na 

zádech. Prsty jedné ruky byly fixovány příčné výběžky atlasu o horní a zadní plochu  

a hlava ležela na dlani ruky. Druhou rukou umístěnou na čele byl proveden předklon do 

předpětí a dopružení do předkyvu (Lewit, 1996, s. 115-120). 

V pozici vsedě navazovalo vyšetření hrudní páteře palpací trnových výběžků 

hrudní páteře a zjišťování jejich bolestivosti. Následovalo vyšetření pohybových 

segmentů hrudní páteře vsedě se sepjatýma rukama za hlavou a lokty směřovanýma 

dopředu. Nejprve bylo provedeno vyšetření do retroflexe. Pohyb byl veden za lokty 

uchopené zespodu s druhou rukou palpující mezi trny přibližování nebo při blokádě 

odpor. Následovalo vyšetření do anteflexe s rukou na loktech shora a palpací vzdalování 

trnů, případně odporu při blokádě. Vyšetření lateroflexe bylo provedeno také vsedě, 

jedna ruka položená na žebrech v úrovni podpaží s palcem směřujícím mezi 

vyšetřované segmenty, druhá ruka v oblasti ramene vedla úklon. Ruka na žebrech kladla 

odpor, stabilizovala trup a palec palpoval pohyb trnů, případně odpor. Bylo provedeno  

i vyšetření rotace vsedě, kdy byl stranově porovnán rozsah pohybu nebo jeho omezení. 

Omezení rotace bylo interpretováno dříve jako blokáda, bylo ale prokázáno, že omezení 

rotace trupu je spojeno s přítomností TrP v ThL vzpřimovačích trupu, psoatu a quadratu 

na opačné straně (Lewit, 1996, s. 112-113).  

Vyšetření žeber bylo zahájeno palpací angulus costae při abdukci lopatky 

přitažením lokte k opačnému rameni. Na angulus costae bývá nejcitlivější bod. Dále byl 

hodnocen fenomén předbíhání při palpaci žeber v mamilární linii. Pokud je žebro na 

jedné straně níž a na druhé výš a při nádechu toto nižší žebro předběhne, na straně 

menšího pohybu se předpokládá blokáda. Pro diagnostiku blokád žeber bylo zvoleno 

vyšetření dle Kubise. Na vyšetřované straně pacient vzpažil horní končetinu 

flektovanou v lokti a s její pomocí byl ohýbán trup nemocného vzad přes hypomochlion 

prstů na úrovni angulus costae. Při blokádě byl cítit zvýšený odpor. Na závěr bylo 

provedeno specifické vyšetření prvního žebra, tzv. šikmý předklon. Radiální hrana 

jedné ruky byla umístěna těsně nad a souběžně s klíční kostí, druhou rukou byla otočena 

hlava směrem od vyšetřovaného žebra a proveden úklon hlavy přes hypomochlion ruky 

nad klíčkem (ventrálně a laterálně). Na straně blokády byl cítit odpor a byl porovnatelně 

menší rozsah pohybu než na druhé straně (Lewit, 1996, s. 114-115). 
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4.2.4 Testy posturální stabilizace 

Do vyšetření byly zařazeny i testy hodnotící posturální stabilizaci páteře, pánve 

a trupu posouzením svalové souhry tzv. hlubokého stabilizačního systému páteře. Jejich 

funkce je automatická, probíhá při jakémkoli statickém zatížení a stabilizaci tvoří 

aktivita svalových řetězců. Insuficience stabilizační funkce je příčinou nadměrného 

zatížení kloubů a ligament páteře, vzniká svalová nerovnováha a jednotlivé segmenty 

páteře jsou v nevýhodném postavení a chronicky přetěžované. Testy hodnotí způsob 

zapojení svalů do stabilizační funkce (Kolář & Lewit, 2005, s. 273). Byly zvoleny tři 

testy: brániční test, test flexe trupu a extenční test.  

Brániční test byl proveden vsedě s napřímenou páteří a hrudníkem v kaudálním 

postavení. Při testu byla provedena palpace a mírný tlak laterálně pod dolními žebry 

proti břišním svalům. Pacient provedl protitlak s napřímeným držením páteře. Při 

správném provedení došlo k rozšíření dolní části hrudníku laterálně, rozšíření 

mezižeberních prostor bez změny postavení žeber. Při insuficienci pacient aktivoval 

svaly proti odporu jen málo nebo vůbec, žebra se posunula kraniálně a nedošlo 

k rozšíření hrudníku a mezižeberních prostor. Při této insuficienci se nedostatečně 

aktivuje bránice a laterální břišní svaly, přetěžuje se dolní bederní páteř a dochází 

k hyperaktivitě paravertebrálních svalů (Kolář & Lewit, 2005, s. 273-274).  

Test flexe trupu byl proveden vleže na zádech, kdy pacient pomalu provedl flexi 

krku a trupu. Při flexi krku se správně aktivovaly břišní svaly, hrudník zůstal kaudálně  

a při flexi trupu se zapojily laterální břišní svaly. Při insuficienci byla flexe hlavy 

spojená s kraniální synkinézou hrudníku do inspiračního postavení, při flexi trupu došlo 

k laterálnímu pohybu žeber a konvexnímu vyklenutí laterálního břicha, případně se 

objevila diastáza břišních svalů a konkavita v tříslech (Kolář & Lewit, 2005, s. 274-275, 

Kolář et al., 2009, s. 53). 

Jako poslední byl proveden extenční test vleže na břiše s pažemi podél těla. 

Tento test nemohl být u několika pacientů proveden z důvodů výrazné dušnosti  

a dechového diskomfortu v této poloze. Pacient zvedl nad podložku hlavu a provedl 

mírnou extenzi. Při správném provedení se aktivovaly paravertebrální svaly spolu 

s laterálními břišními svaly. Při insuficienci převážila aktivita paravertebrálních svalů 

zejména v ThL oblasti, laterální břišní svaly se vyklenuly konvexně, pánev se překlopila 

ventrálně do anteverze, dolní úhly lopatek rotovaly zevně a zvýšila se aktivita 

ischiokrurálních svalů. (Kolář & Lewit, 2005, s. 275, Kolář et al., 2009, s. 53).  
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4.2.5 Dotazníky na kvalitu života 

Nakonec pacienti sami nebo s asistencí vyšetřujícího vyplnili dotazník COPD 

Assesment Test (CAT) a St. George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) dotazníky. 

CAT test je krátký jednoduchý test validizovaný za účelem zhodnocení následků 

CHOPN na pacientovo zdraví. Skládá se z 8 otázek, každá je odstupňovaná od 0 do 5  

a celkové skóre může být 0 – 40. Test zahrnuje širokou škálu respiračního zdravotního 

stavu (kašel, produkci sekretu, sevření hrudníku, dušnost při chůzi do schodů, domácí 

práce, snadnost života doma, kvalitu spánku a energii). Studie potvrdila sensitivitu  

a nerozpornost CAT dotazníku při hodnocení CHOPN pacientů a prokázala, že je 

nepodmíněný věkem, pohlavím, velikostí těla ani geografickým původem  

(Negro & Bonadiman & Turco, 2014, s. 15, 16, 18).  

SGRQ je specifický vyšetřovací nástroj pro hodnocení kvality života validovaný 

pro CHOPN a astma. Je rozdělený na tři části: hodnotící symptomy, omezení denních 

aktivit a sociální a emoční vliv onemocnění. Celkové skóre má rozpětí od 0 (žádný efekt 

na kvalitu života) do 100 (maximální vnímané omezení), tzn. čím vyšší skóre, tím horší 

kvalita života (Weatherall, 2009, s. 1026). SGRQ je široce používaný dotazník na 

kvalitu života specifický pro CHOPN s uznávanou reliabilitou, validitou a citlivostí 

(Skumlien et al., 2006, s. 142). Za klinicky významnou změnu se při dlouhodobém 

sledování považuje změna skóre o čtyři a více jednotek (Vondra & Malý, 2003, s. 497). 

Health- Related Quality of Life je funkční vliv nemoci a její vnímání nemocnými. 

Kvalita života je ovlivňována řadou faktorů, nejen zdravotním stavem, ale i např. 

věkem, sociálně ekonomickým stavem, psychikou nebo kulturními odlišnostmi (Vondra 

& Malý, 2003, s. 496).  

Bylo potvrzeno, že rehabilitace vede ke klinicky významnému zmírnění 

dušnosti, únavy, zlepšení kontroly nemoci i celkového skóre SGRQ, tento příznivý 

účinek se ale časem vytrácí. V rámci léčby tohoto chronického onemocnění je 

symptomatická úleva a zlepšení kvality života velice významná a u CHOPN je 

rozhodujícím faktorem ovlivňujícím kvalitu života zejména dušnost.  

Např. spirometrické hodnoty nemusí odrážet kvalitativní změny v průběhu onemocnění 

a ani léčebné postupy nemusí z pohledu pacienta příznivě ovlivnit kvalitu života 

pacienta. Dušnost a hodnota FEV1 spolu ne vždy korelují a kvalitu života předpovídá 

přesněji dušnost než tíže onemocnění hodnocená FEV1 (Santo Tomas & Varkay, 2004,  

s. 57,60). Abychom si toto ověřili, porovnávali jsme ve statistické části výsledky testů 
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hodnocení kvality života ve vztahu k závažnosti onemocnění podle spirometrických 

výsledků.  

4.2.6 Statistické zpracování dat 

Získaná data byla přepsána do programu Microsoft Office Excel 2010  

a uspořádána do tabulek podle stupně GOLD do tří skupin – skupina se stádiem 

onemocnění 1 a 2 (5 probandů), skupina se stádiem 3 (6 probandů) a skupina se stádiem 

4 (7 probandů). Pro zjištění statistické významnosti mezi jednotlivými skupinami byl 

použit program Statistica 12 a v něm Kruskal-Wallisův ANOVA test. Poté byly z dat 

vytvořeny krabicové grafy, zobrazující maximální a minimální hodnoty u každé 

skupiny, 25 – 75% dat a medián. Následně byl použit t-test nebo chí-kvadrát test, kde 

byly porovnány vždy dvě skupiny mezi sebou – 2 a 3, 3 a 4, 2 a 4. Minimální hranice 

významnosti u každé hypotézy byla p< 0,05.  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Hypotéza 1: 

H0: Při hodnocení postury nebude ve výskytu posturálních odchylek mezi 

skupinami pacientů s CHOPN podle GOLD (1+)2, 3 a 4 statisticky významný rozdíl. 

H1: Při hodnocení postury bude ve výskytu posturálních odchylek mezi 

skupinami pacientů s CHOPN podle GOLD (1+)2, 3 a 4 statisticky významný rozdíl. 

Ze získaných dat vyšetřením byl určen počet pacientů s pozitivním 

kineziologickým nálezem u každého hodnoceného jevu u každé skupiny, graf 

zobrazující výskyt jevů u všech pacientů je v grafu v Příloze 4. Poté byly porovnány 

chí-kvadrát testem skupiny pacientů s GOLD 1 a 2 vůči 3 a pak 4. Statistická 

významnost byla zjištěna u zvýraznění nadklíčkových jamek mezi 2. a 4. skupinou 

při hodnotě p=0,0134, zvýraznění nadklíčkových jamek mezi 3. a 4. skupinou při 

p=0,0483 a hyperaktivita trapézu mezi skupinami 3 a 4 p=0,0329.  

 

zvýšená 

aktivita 

SCM, scal, 

trap 

zvýrazněné 

nadkl. 

jamky 

hyperaktivita 

trapézu 

zkrácení 

pectoralu 

a trapézu 

zvětšená 

kyfóza 

inspirační 

postavení 

symetrická 

pánev 

GOLD 

II a III 
0,3765 0,3384 0,7401 0,621 0,621 0,621 0,3765 

GOLD 

II a IV 
0,0977 0,0134 0,0668 0,2165 0,2165 0,2165 0,3105 

GOLD 

III a IV 
0,4165 0,0483 0,0329 0,0968 0,0968 0,0968 0,053 

Tab. 4 Vybrané p-hodnoty chí-kvadrát testů pro jednotlivé skupiny 

Statistické významnosti p< 0,05 se blíží výskyt zkrácení m. pectoralis maj.  

a trapezius v porovnání 2. a 4. skupiny (p=0,0668) a symetrická pánev u skupin 3 a 4 

(p=0,0530). U ostatních hodnocených jevů nebyla dosažena hladina významnosti.  
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5.2 Hypotéza 2: 

H0: při hodnocení dynamické hybnosti páteře bude stejný výskyt hodnot nižších 

než norma u všech stadií CHOPN podle GOLD. 

H1: Při hodnocení dynamické hybnosti páteře bude u vyšších stadií CHOPN 

podle GOLD vyšší výskyt hodnot nižších než norma. 

Před samotným testováním byla data vizualizována pomocí krabicového grafu 

(Příloha 5,6). Z dat byl pak vytvořen histogram četností, kvůli neparametrickému 

rozložení byly dále použity neparametrické testy – Mann-Whitneyův U-test. 

U Schoberova testu je rozložení dat u všech tří skupin velmi podobné, medián  

u skupiny 2, 3 jsou o něco nižší, než u skupiny 4 jsou Stiborova testu se se stupněm 

CHOPN snižuje medián, dochází ke snižování hodnot v cm, tzn., že se zvětšuje omezení 

pohybu v hrudní a bederní páteři. Průměrné hodnoty u Čepojevova testu jsou nejvyšší  

u skupiny 3, nejnižší u skupiny 4, předpokládá se tak největší omezení v pohybu krční 

páteře. Hodnoty mediánu u Ottovy inklinační zkoušky jsou velmi podobné, většina dat 

u 4. skupiny (2. a 3. kvartil) je však nejnižší. Značí omezení pohybu hrudní páteře do 

flexe. U reklinační Ottovy zkoušky jsou průměrné hodnoty opět nejvyšší u skupiny 3,  

u skupiny 4 jsou jasné nejnižší hodnoty v 25-75%, což naznačuje omezení pohybu  

Th páteře do retroflexe. Hodnoty mediánů u indexu sagitální pohyblivosti páteře je 

nejvyšší u skupiny 2, ale nejnižší u skupiny 3. 

U Thomayerova testu jsou překvapivě nejnižší hodnoty u skupiny 4, to znamená, 

že byly u této skupiny naměřeny nejmenší vzdálenosti prstů od země. Nejvyšší hodnoty 

jsou v tomto testu u skupiny 3. Při testu lateroflexe jsou stranové rozdíly ve výsledcích. 

Při provedení testu vpravo je medián nejvyšší u skupiny 4 a nejnižší u skupiny 3, při 

lateroflexi vlevo jsou nejvyšší hodnoty u skupiny 2 a nejnižší u skupiny 3. Přehled 

všech krabicových grafů je v Příloze 5,6.  

Soubor dat byl podroben ANOVA testu, kde nebyla dosažena hodnota p< 0,05  

a posléze U- testu pro skupiny 2 vs. 3 a 2 vs. 4, kde nebyla nalezena statistická 

významnost. Při porovnání skupiny 3 a 4 byla statistická významnost zjištěna  

u Ottovy reklinační zkoušky p=0,020610 a u indexu sagitální pohyblivosti hrudníku 

s p=0,045992.  
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Tab. 5 Hypotéza 2 – U-test porovnání skupiny 3 a 4 

5.3 Hypotéza 3: 

H0: Amplitudy pohybu hrudníku při nádechu a při výdechu nebudou mezi stadii 

CHOPN významně rozdílné. 

H1: Amplitudy pohybu hrudníku při nádechu a při výdechu budou mezi stadii 

CHOPN významně rozdílné. 

Data zobrazená v histogramech četností a proložená Gaussovou křivkou ukázala, 

že jde opět o neparametrická data. Hypotéza byla opět ověřována pomocí Kruskal – 

Wallisova ANOVA testu a následně U-testu. Při zobrazení v krabicovém grafu jsou 

průměrné hodnoty při nádechu i výdechu měřené mediosternálně u všech tří skupin 

téměř shodné, ale průměr amplitudy klesá s vyšším stádiem CHOPN. Graf průměrných 

hodnot měřených xyphosternálně už se mezi skupinami liší, při nádechu je nejvyšší  

u skupiny 2, nejnižší u skupiny 4, průměr výdechu je u skupiny 2 nejvyšší, u skupin 3  

a 4 téměř shodný, ale při porovnání průměrů je klesající tendence hodnot amplitudy  

u xyphosternálního měření od nejvyššího u skupiny 2 po nejnižší u skupiny 4.  

Obr. 6 Grafy průměrných hodnot rozdílu obvodu hrudníku při nádechu a výdechu  

P-hodnoty u amplitudy hrudníku měřené mediosternálně ani xyphosternálně 

nedosahovaly statistické významnosti. Nulová hypotéza nebyla vyvrácena.  
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Tab. 6 U- test hypotézy 3 pro 3. a 4. skupinu 

5.4 Hypotéza 4: 

H0: U jednotlivých stádií CHOPN se nebude významně lišit četnost výskytu 

patologických bariér v krční, hrudní páteři a na žebrech.  

H1: U stadií CHOPN 1 – 4 se bude zvyšovat četnost výskytu patologických 

bariér v krční, hrudní páteři a na žebrech. 

U každého vyšetření byl pro každou skupinu GOLD určen počet pacientů 

s přítomností omezení pohybu ve vyšetřovaném segmentu/ segmentech (viz. graf 

Příloha 7). Následně byla tato data zpracována pomocí chí-kvadrát testu. Blízko 

statistické významnosti byly p-hodnoty u AO předozadního posunu a anteflexe 

 a u rotace hrudní páteře vpravo i vlevo u skupin 2 a 4. Statisticky významné p=0,0384 

bylo u anteflexe hrudní páteře mezi skupinami 2 a 4 a rotace Th páteře vlevo mezi 

skupinami 3 a 4 s p=0,0128.  

 

AO - 

předozadní 

posun 

AO - 

anteflexe 

anteflexe 

Th 

rotace  

Th P 

rotace  

Th L 

GOLD II vs 

III 
0,1369 0,3031 0,1535 0,1369 0,3869 

GOLD II vs 

IV 
0,0977 0,079 0,0384 0,0977 0,0977 

GOLD III vs 

IV 
0,9056 0,4285 0,3906 0,9056 0,0128 

Tab. 7 Vybrané p-hodnoty chí-kvadrát testu u hypotézy 4 
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Tab. 8 Chí-kvadrát test anteflexe u skupiny 2 a 4 

 

Tab. 9 Chí-kvadrát test test rotace Th vlevo u skupiny 3 a 4 

5.5 Hypotéza 5: 

H0: Výsledky testů hlubokého stabilizačního systému páteře se mezi skupinami 

CHOPN nebude významně lišit. 

H1: Výsledky testů hlubokého stabilizačního systému páteře se bude mezi stadii 

CHOPN významně lišit. 

U každého ze tří testů – bráničního, flekčního, extenčního, byli sečteni pacienti  

u každého typu odpovědi na test u každé skupiny dle GOLD (viz. Příloha 8). Pak byla 

data zpracována chí-kvadrát testem. Výsledky vybraných testů jsou zobrazeny 

v tabulce.  
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Braniční test rozšíření 

laterálně a dorzálně 

Extenční test 

anteverze pánve 

Extenční test zevní 

rotace lopatek 

Flekční test posun 

žeber laterálně 

GOLD 

II a III 
0,1217 0,1967 0,0357 0,1217 

GOLD 

II a IV 
0,079 0,079 0,4076 0,0228 

GOLD 

III a IV 
0,8529 0,4285 0,2801 0,4165 

Tab. 10 Vybrané p-hodnoty chí-kvadrát testů u testů HSSP 

 

Statisticky významné hodnoty byly zjištěny u výskytu ZR lopatek při 

extenčním testu mezi skupinami 2 a 3 (p=0,0357) a laterálního posunu žeber při 

flekčním testu u skupin 2 a 4(p=0,0228). Statistické významnosti se pak blíží rozšíření 

hrudníku laterálně a dorzálně u skupin 2 a 4 a anteverze pánve u extenčního testu  

u skupin 2 a 4 (p=0,079). 

 

Tab. 11 Chí-kvadrát test ZR lopatek u skupin 2 a 3 

 

Tab. 12 Chí-kvadrát test laterální pohyb žeber u skupin 2 a 4 
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5.6 Hypotéza 6: 

H0:Spirometrické hodnoty v testovaném souboru se mezi skupinami nebudou 

statisticky významně lišit. 

H1: Spirometrické hodnoty v testovaném souboru se mezi skupinami budou 

statisticky významně lišit. 

Spirometrické hodnoty byly nejprve zobrazeny v histogramu četností, data mají 

neparametrické rozložení, proto byly použity neparametrické testy. Z Kruskal -

Wallisovy ANOVY vyšly tři statisticky významná p<0,05 pro FEV1 (p=0,005), ´FVC 

(p=0,0306) a MEF25 (p=0,0353) (viz. příloha 9). Následně byl proveden U-test  

u vybraných hodnot k porovnání mezi skupinami. Signifikantně vyšly p-hodnoty  

u FEV1 mezi skupinami 2 a 3, FVC , FEV1 a MEF25 mezi skupinami 2 a 4, a FVC, 

FEV1 a MEF25 mezi skupinami 3 a 4.  

 

Tab. 13 U-test u spirometrických hodnot skupin 2 a 3 

 

Tab. 14 U-test u spirometrických hodnot skupin 2 a 4 

 

Tab. 15 U-test u spirometrických hodnot skupin 3 a 4 
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5.7 Hypotéza 7: 

H0: Výsledky testů kvality života CAT skóre a SGRQ testu se mezi stádii CHOPN 

nebudou významně lišit. 

H1: S vyšším stádiem CHOPN podle GOLD se zvýší vliv nemoci na kvalitu života 

pacientů – bude významně vyšší CAT skóre a vyšší total skóre SGRQ testu. 

Hodnoty CAT skóre a SGRQ dotazníku byly zpracovány ANOVOU a následně 

Mann-Whitneyovým U-testem, mezi skupinami se neprokázala statistická významnost 

ve výsledných skóre obou testů, nebyla vyvrácena nulová hypotéza.  

Při pohledu na krabicový graf u CAT testu jeho hodnoty 2. versus 3. skupina 

rostou, u 4. skupiny však dojde opět ke snížení jak mediánu, tak 2. a 3. kvartilu.  

U krabicového grafu SGRQ total skóre je vidět vzestupná tendence mediánu  

i 2. a 3. kvartilu, což se předpokládalo. Výsledky mohly být zkresleny malým počtem 

probandů v každé skupině. 

 

Obr. 7 Krabicový graf hodnot CAT testu a SGRQ total score 

U dílčích skóre byl vždy nejvyšší medián u skupiny IV, ale není v nich viditelná 

zřetelná vzestupná tendence – u hodnot symptom skóre je medián nižší u stupně 3 než  

u stupně I a II, u impact skóre je medián stupně III téměř totožný se stupněm IV  

a u aktivity skóre je medián u všech tří skupin téměř stejný.  
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Obr. 8 Krabicové grafy dílčích skóre SGRQ testu 
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6 DISKUZE 

CHOPN je chronické respirační onemocnění, u kterého vlivem postižení 

vnitřních orgánů respiračního systému dochází ke změně mechaniky dýchání. 

Respirační svaly, které jsou tím ovlivněny, se podílejí i na posturální funkci, mění se tak 

držení těla. Při vyšetřování a práci s pacienty s CHOPN bychom se proto neměli 

soustředit jen na ovlivňování jeho dechových funkcí, ale na komplexní obraz celého 

pacienta, na jeho držení těla, postavení jednotlivých segmentů, svalovou aktivitu, pohyb 

i jeho dýchání.  

6.1 Hypotéza 1 

U hypotézy 1 byl proto proveden kineziologický rozbor s cílem zhodnotit výskyt 

posturálních odchylek od fyziologického držení těla ve vzpřímeném stoji. Klinické 

aspekční vyšetření je sice subjektivní, ale dává určitou ucelenou informaci  

o posturálních funkcích. Protože jde o jev dynamický, musí se vzít v potaz řada faktorů, 

které držení těla ovlivňují, např. duševní rozpoložení. U hodnocení držení těla se také 

musí brát v potaz individualita každého jedince (Véle, 2012, s. 118, 122, Haladová & 

Nechvátalová, 2005, s. 80). 

Na vzpřímené držení těla se podílí podle Véleho (2012) dva svalové systémy: 

vnitřní stabilizační systém, tvořený krátkými svaly spojujícími sousední obratle  

a krátkými rotátory na pletencích, bránice, m. transversus abdominis a pánevní dno,  

a vnější stabilizační systém, tvořený středně dlouhými a dlouhými svaly, které se táhnou 

přes celou páteř a udržuje stabilitu v segmentech i celkově celého těla. Oba tyto svalové 

systémy včetně bránice vzájemně spolupracují a nelze je od sebe oddělovat (Véle, 2012, 

s. 119-121). Při chronickém respiračním onemocnění je neustálým působením změněné 

respirační motoriky předpoklad k častějším odchylkám od „průměrné normy držení těla, 

která vychází z průměrné normy držení těla zdravého jedince po dokončení pohybového 

vývoje.“ (Véle, 2012, s. 122)  

Při hodnocení držení těla se vycházelo z hodnocení podle Kleina, Thomase  

a Mayera, kdy hlavní pozornost byla zaměřena na postavení hlavy, hrudníku, břicha  

a zakřivení páteře. Ze všech hodnocených jevů byl statisticky významný výsledek 

zjištěn při porovnání výskytu zvýrazněných nadklíčkových jamek a hyperaktivity  

m. trapezius, který byl významně vyšší u skupiny 4. Přítomnost hlubokých 

nadklíčkových jamek a zvýšené napětí horních fixátorů ramenního pletence v klidu 
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uvádí Lewit jako součást obrazu horního typu dýchání (Lewit, 1996, s. 142). U pacientů 

s chronickou hyperinflací se vyvíjí soudkovitý hrudník, kde je předozadně zvětšený 

průměr hrudníku, přítomná elevace ramenních pletenců a zkrácené krční svaly 

(sternocleidomstoidei a scaleni). Tyto pak táhnou hlavu a krk dopředu, což vede ke 

zvětšení hrudní kyfózy a krční lordózy. Zvětšená hrudní kyfóza spolu se zkrácením 

pektorálních svalů a oslabením středních a dolních vláken m. trapezius vede ke změně 

postavení lopatek do elevace, protrakce a tiltu vpřed (Pryor & Webber, 1998, s. 192). 

Tento obraz byl přítomný u vyšetřovaných pacientů a z grafu v příloze je i vidět 

nejvyšší výskyt u výše zmiňovaných jevů. To, že statistická významnost nebyla zjištěna 

u více jevů, může být tím, že v hodnocení byla snaha rozlišit určitou míru odchylky, 

např. mírný předsun hlavy – výrazný předsun hlavy, mírná elevace ramen – výrazná 

elevace ramen. Z výsledků je ale patrné, že tento „patologický model držení těla“ má 

s progresí chronického respiračního onemocnění určitou progresi, proti které můžeme 

aktivně pracovat.  

6.2 Hypotéza 2 

U hypotézy 2 byla snaha dokázat, že s progresí chronického respiračního 

onemocnění jako je CHOPN a změnou mechaniky dýchání dochází k postupnému 

zhoršování hybnosti páteře. To se potvrdilo při vyhodnocení funkčních testů páteře  

u Ottovy reklinační zkoušky a indexu sagitální pohyblivosti hrudníku při porovnání 

skupin 3 a 4. Obojí značí statisticky významně menší pohyb v hrudní páteři do anteflexe 

u skupiny 4 a indexu S pohyblivosti u skupiny 3. Index je součet pohybu do ante-  

i retroflexe, tak značí i omezení retroflexního pohybu hrudníku u nemocných s těžkým 

stádiem onemocnění. U ostatních funkčních testů se tato hypotéza nepotvrdila. Pro 

vyvozování závěrů bylo však testováno a porovnáváno málo probandů, někteří pacienti 

ze skupiny 4 byli už při testování aktivnější a lépe spolupracovali než někteří pacienti ze 

skupiny 3. Výsledky naznačují omezení v hrudní páteři a v pohybu krční páteře (Čepoj 

– nejnižší hodnota mediánu). Naopak pohyb v bederní páteři se mezi skupinami při 

porovnání mediánů téměř nelišil, může se z toho vyvodit, že bederní úsek páteře nebude 

onemocněním ani jeho progresí ovlivněn. Tyto testy se běžně u pacientů s CHOPN 

nepoužívají, ale při testování jedním vyšetřujícím standardním postupem jsou získaná 

data stabilní a reliabilní, což potvrzuje např. Uhlíř u ankylozující spondylitidy (2010). 

Při opakovaném testování se můžou pomocí těchto jednoduchých testů sledovat změny 
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ve funkčním rozsahu pohybu páteře v jednotlivých segmentech a v terapii se pak 

zaměřit na ovlivnění tohoto omezení.  

6.3 Hypotéza 3 

U hypotézy 3 byl předpoklad, že se bude s progresí onemocnění snižovat 

hybnost hrudního koše, a tím se při měření obvodu při nádechu a výdechu bude 

zmenšovat jejich rozdíl. Hodnocení rozvíjení hrudníku pomocí měření páskovou mírou 

uvádí jako součást kineziologického měření Neumannová & Kolek (2012). U CHOPN 

dochází ke změnám konfigurace hrudní stěny. Tyto změny jsou vázané na obstrukci 

dýchacích cest, hyperinflaci a mechanické znevýhodnění respiračních svalů. Snížené 

používání horních končetin může vést navíc k napínání a tuhnutí svalů v horním 

kvadrantu těla a zvyšování odporu hrudního koše a zvyšování dechové práce. Změny 

v mobilitě hrudníku můžeme ovlivnit řadou fyzioterapeutických intervencí  

např. strečinkem respiračních svalů, mobilizací kloubů hrudníku nebo tréninkem 

respiračních svalů. Hodnocení mobility hrudníku pomocí měření páskovou mírou při 

nádechu a výdechu bylo ve studii Malaguti et al. jako reproducibilní a reliabilní metoda 

při opakovaném měření stejným vyšetřovatelem i mezi několika hodnotiteli (Malaguti 

et al., 2009, s. 1703,1704,1707).  

Snížené rozvíjení hrudníku přes mesosternale a xyphosternale prokázala 

Neumannová (2011) ve své studii a omezení přes xyphosternale bylo výraznější. Mezi 

skupinami 2, 3 a 4 sice nebyl signifikantní rozdíl, předpokládaná tendence klesající 

hodnoty amplitudy (rozdílu mezi obvodem v nádechu a výdechu) však byla viditelná 

z grafů průměrných hodnot. Pro statisticky významný výsledek by bylo zřejmě třeba 

porovnávat větší množství pacientů v každé skupině. Opět je však toto vyšetření vhodné 

zařadit při dlouhodobé práci s CHOPN pacienty jako orientační vyšetření, jak se 

v terapii daří ovlivnit mobilitu hrudníku nebo jestli dochází k jejímu zhoršování.  

6.4 Hypotéza 4 

Hypotéza 4 vycházela z předpokladu, že při svalových dysbalancích dochází 

k přetěžování až k poruchám funkce kloubů a změněná biomechanika pohybu vyúsťuje 

ve vznik funkčních kloubních blokád (Rychlíková, 2002, s. 36). Funkční porucha je 

porucha funkce bez přítomnosti změn na makroskopické úrovni. Typickými znaky 

kloubní blokády je podle decentrační teorie ztráta kloubní vůle (joint play) v jednom 

směru, kdy opačný směr je volný až hypermobilní, je u ní přítomné omezení rozsahu 
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pohybu jedním směrem, opačným je pohyb zvětšený a bývá přítomen spasmus svalů 

v okolí kloubu s funkční blokádou (Tichý, 2003, s. 28-29).  

Lewit uvádí, že při nedostatečném rozšíření hrudníku při vdechu zejména do 

zadní stěny hrudníku nevzniká typická dechová vlna, která má mobilizující vliv,  

a výsledkem jsou recidivy blokád v hrudní páteři (1996, s. 47). Při vyšetřování 

stabilizačních testů bylo při bráničním testu zjištěno zejména u skupin 3 a 4 omezené 

rozšíření hrudníku dorzálně a laterálně proti palpujícím prstům vyšetřujícího a s tím 

koreluje i vysoký výskyt funkčních blokád v oblasti hrudní páteře ve všech směrech 

(ante-, retroflexe, lateroflexe, rotace). Negativní vliv má i dlouhé sezení v kyfotickém 

držení páteře, kdy se zvýšenou kyfózou je spojená tuhost a blokády nejen 

meziobratlových kloubů hrudní páteře, ale i kostovertebrálních kloubů (Lewit, 1996,  

s. 291). Proto byly zařazeny i zkoušky vyšetřující mobilitu žeber (palpační citlivost 

angulus costae, Kubisova zkouška, fenomén předbíhání a šikmý předklon). U některých 

pacientů byly některé z nich pozitivní, ne statisticky významně, u žádného 

z vyšetřovaných však nebyl přítomný fenomén předbíhání. Naopak u většiny byl při 

dýchání přítomný pohyb celého hrudního koše en block.  

Při užívání horního typu dýchání se zvedá hrudník auxiliárními dechovými 

svaly, které se upínají na krční páteř a tím dochází i k jejímu přetěžování. Na bolesti 

v krční páteři působí negativně kromě svalové dysbalance i porucha statiky ve smyslu 

předsunutého držení hlavy (Lewit, 1996, s. 47, 292), což obojí vidíme i u pacientů  

s CHOPN. Proto lze předpokládat, že pacienti budou trpět opakovanými blokádami  

v krční páteři, v AO kloubu (u skupiny 2 omezená anteflexe a předozadní posun)  

i v nižších segmentech (lateroflexe, rotace u skupiny 4). Mobilizace žeber a segmentů 

páteře s omezením rozsahu pohybu je proto vhodná u chronicky respiračně nemocných, 

neboť rigidita hrudníku přispívá ke zvětšení již tak zvýšených odporů během respirace. 

Musí se však počítat s častými recidivami potíží a nutností opakovaného ošetřování. 

6.5 Hypotéza 5 

Poruchy biomechaniky dýchání u chronické obstrukční plicní nemoci zahrnují  

i dysfunkci bránice, která je součástí hlubokého stabilizačního systému. Proto lze 

předpokládat dyskoordinaci tohoto systému, a tím i insuficinentní projevy při provádění 

testů jejich souhry. Při hodnocení bráničního testu vyplynuly ze sloupcového grafu tyto 

projevy insuficience. Oproti skupině 2 došlo u skupin 3 a 4 méně k rozšíření hrudníku 
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laterálně a dorzálně, a tím také k nedostatečnému rozšíření mezižeberních prostor 

(nejméně u skupiny 3). U skupin 3 a 4 došlo také vícekrát ke kraniálnímu pohybu žeber 

než u skupiny 2. U skupiny 3 ale kromě kraniálního převážil i laterální pohyb žeber. Při 

provádění testu se vyskytly známky paradoxního dýchání (tj. vtahování mezižeberních 

prostor a břišní stěny při nádechu a rozšiřování břišní stěny při výdechu).  

U extenčního testu převažovala u všech tří skupin aktivita extenzorů 

(paravertebrálních svalů) nad koaktivitou s laterálními břišními svaly. Insuficience 

laterální skupiny břišních svalů byla patrná hlavně u skupiny 4, kde se projevila 

konvexním vyklenováním břišní stěny. Insuficience koaktivace byla kompenzována 

anteverzí pánve, zevní rotací lopatek (abdukcí dolních úhlů) a hyperaktivitou 

ischiokrurálních svalů stehen a svalů lýtek u skupin 3 a 4.  

U testování flekčního testu bylo ve všech skupinách pár jedinců, u kterých zůstal 

kaudální hrudník při flexi hlavy, u všech skupin ale převážil výskyt inspiračního 

postavení hrudníku, laterální pohyb žeber (zejména u 4. skupiny) a konvexní vyklenutí 

břicha. Diastáza se pak při vyšetření projevila u skupin 2 a 3 více než u skupiny 4.  

To však mohlo být ovlivněno menší mírou flexe hlavy a trupu u těchto pacientů, pro 

které byl tento test většinou hodně náročný, takže diastáza u nich při testování nebyla 

patrná. Jako další známka insuficience laterálních břišních svalů byla přítomná více  

u skupin 3 a 4 konkavita břišní stěny v oblasti třísel.  

Známky insuficience hlubokého stabilizačního systému páteře jsou ve 

výsledcích vidět u všech tří testovaných skupin, v menší či větší míře. Známky oslabení 

nebo dysbalance trupových a břišních svalů jsou v dnešní době běžnou záležitostí, 

kterou proto nelze vztahovat pouze k přítomnému respiračnímu onemocnění. Zařazení 

prvků směřujících k reedukaci svalové stabilizace a zlepšení stabilizační funkce by ale 

mělo být součástí terapie i chronicky respiračně nemocných.  

6.6 Hypotéza 6 

Spirometrické hodnoty jako výsledek spirometrického vyšetření slouží 

k diferenciální diagnostice plicních onemocnění, ke sledování průběhu onemocnění, 

léčby a určení prognózy. Hodnoty FVC, FEV1, FEV1%FVC jsou základní 

screeningové hodnoty, podle kterých se určí počínající obstrukční porucha ještě před 

manifestací subjektivních obtíží. Hodnota MEF25 je pak součástí vyšetření tzv. křivky  

průtok - objem, kdy její snížení na konci výdechu značí obstrukční poruchu periferních 
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dýchacích cest (Fišerová, 2001, s. 2-3). Klasifikace CHOPN podle závažnosti omezení 

průtoku vzduchu je založena na % FEV1. GOLD 1 je u hodnoty FEV1 ≥80%,  

2 u hodnot mezi 50 a 80%, 3 mezi 30 a 50% a stupeň 4 pod 30% nebo pod 50% při 

přítomnosti plicní hypertenze nebo cor pulmonale. Proto je jasné, že se i v tomto malém 

zkoumaném souboru budou hodnoty FEV1 statisticky významně lišit mezi jednotlivými 

skupinami. Stejná tendence – postupně klesající hodnoty se zvyšujícím se stupněm 

CHOPN je i u hodnot FVC, a statistická významnost však byla mezi skupinami 2 vs. 3  

a 3 vs. 4. Hodnoty MEF25 u skupin 2 a 3 jsou si blízké svými mediány, statisticky 

významný pokles hodnot je vidět u skupiny 4. Poměr FEV1%FVC a jeho hodnota pod 

70% je známkou obstrukce. Ve skupině probandů byly hodnoty tohoto poměru nejvyšší  

u skupiny 2 a nejnižší u skupiny 3. Cílem statistického zpracování bylo zpřehlednění 

spirometrických hodnot u vyšetřované skupiny, ne odvozování dalších závěrů. 

6.7 Hypotéza 7 

V hypotéze 7 byl předpoklad, že s progresí onemocnění se zvyšuje vliv 

onemocnění na život pacientů a zhoršují se tak i celková skóre testů hodnotících kvalitu 

života. Ve studii Dal Negra et al. byla zjištěna obzvláště vysoká korelace CAT testu 

s SGRQ skóre, i ve studii Jonese et al. byla na začátku studie výrazná korelace mezi 

CAT skóre a SGRQ skóre. V průběhu této studie se CAT test prokázal jako citlivější na 

změny zdravotního statutu po exacerbaci a po plicní rehabilitaci, navíc je jednodušší  

a méně časově náročný (Jones & Harding & Wiklund, 2012, s. 136-138).  

U zkoumané skupiny pacientů však hodnoty CAT testu vyšly nejvyšší u skupiny 

3 a naopak SGRQ total score vyšlo při porovnání mediánů v krabicových grafech 

nejvyšší u skupiny 4. Jednotlivá dílčí skóre SGRQ dotazníku mají medián také nejvyšší 

u skupiny 4, z toho je jasně vidět nejvyšší vliv onemocnění na život nemocných ve 

všech hodnocených oblastech. Nedosažení signifikantních rozdílů mohlo být ovlivněno 

malým počtem probandů v každé skupině. Navíc vždy jde o subjektivní hodnocení 

pacienta vzhledem k jeho současné náladě (depresivita vs. dobrá nálada), intenzitě 

současných obtíží (akutní exacerbace, zhoršení projevů onemocnění vs. konec 

hospitalizace, zmírnění dechové symptomatologie). Potíže spojené s chronickým 

onemocněním vnímá každý pacient různě i podle typu osobnosti a dalších přidružených 

onemocnění. U 4. skupiny má výrazně negativní vliv na vnímání kvality života závislost 

na užívání DDOT, sociální izolace a závislost na pomoci druhých lidí. Je u nich 
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Tab. 16 Složky dechové rehabilitace  

(Neumannová & Kolek, 2012, s. 105) 

pozorovatelná rezignovanost spojená s negativní prognózou stavu, kdy jedinou nadějí 

bývá transplantace, na kterou pacienti často čekají řadu měsíců. Na základě odpovědí 

lze vidět, jaké omezení nebo problémy v běžném životě konkrétního pacienta sužují  

a na čem by se dalo pomocí technik respirační fyzioterapie, dechové rehabilitace nebo 

jiných fyzioterapeutických metod pracovat.  

6.8 Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie 

Závažným zjištěním 

v průběhu vyšetřování pacientů 

bylo nízké využívání plicní 

rehabilitace pacienty. Pouze  

4 pacienti z 18, tj. 22,22%, 

využívali některou z technik 

plicní rehabilitace (brániční 

dýchání, pursed lips breathing, 

AD, ACBT, dechové pomůcky 

– flutter). Plicní rehabilitace 

podle ATS/ERS je evidence 

komprehenzivní intervence 

založená na důkladném 

vyšetření pacienta a na míru 

nastavené terapii, která zahrnuje 

zátěžový trénink, edukaci, 

změnu chování s cílem zlepšit fyzickou a psychickou kondici lidí s chronickým 

respiračním onemocněním a podporovat dlouhodobou adherenci k režimu 

vylepšujícímu zdraví (Spruit & Singh & Garvey et al., 2013, s. e16). PR je určena ke 

snížení symptomů, optimalizaci funkčního stavu, zvýšení participace a snížení nákladů 

na léčbu stabilizací systémových projevů onemocnění. Program PR zahrnuje vyšetření 

pacienta, kondiční cvičení, edukaci, nutriční intervenci a psychologickou podporu (Nici 

et al., 2006, 1391).  

Plicní rehabilitace je i součástí terapeutických možností v rámci GOLD Global 

strategy na prvním místě po farmakologické terapii a cíle PR jsou snížení symptomů, 
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zlepšení kvality života a zvýšení fyzické a emoční účasti na každodenních aktivitách 

(Global strategy, 2013, s. 26).  

Ve studiích bylo prokázáno statistické zlepšení zejména cvičební tolerance po 

cyklickém tréninku svalstva dolních končetin, jiné studie prokázaly vliv na dušnost, 

tělesnou zdatnost a kvalitu života nemocných. Jako nejvýhodnější se pak ukazuje 

kombinace dechových technik a pohybových aktivit pod vedením terapeuta než pouze 

pohybové aktivity s adaptací na tělesnou zátěž (Neumannová &Kolek, 2012,  

s. 100-101). Ke zvýšení ventilačních parametrů, snížení výskytu symptomů onemocnění 

a zvýšenému rozvíjení hrudníku vedla např. individuální terapie složená z dechové 

rehabilitace, měkkých a mobilizačních technik, aktivace hlubokého stabilizačního 

systému a edukace inhalační techniky (Neumannová, 2011, s. 137). Studie FIRST 

doložila vliv PR při standardní farmakoterapeutické léčbě po dobu 3 let, kdy nedošlo  

u těchto pacientů k poklesu FEV1, nýbrž k slabému vzrůstu o 4 mL/rok oproti poklesu  

o průměrně 72,6 mL/rok u pacientů pouze na farmakologické léčbě. Součástí PR byla  

i edukace, po které vzrostla adherence pacientů k léčbě. PR zahrnovala pohybový 

trénink na ergometru, cvičení zaměřené na ramena, paže a trup a trénink dechových 

svalů proti nízkému end – exspiračnímu tlaku (6 – 8 cm H2O). Přesto, že má  

PR možnost zpomalit nebo až zastavit pokles FEV1 u CHOPN pacientů, je stále tento 

způsob terapie přehlížen (Incorvaia & Russo & Foressi, 2014, s. 1,7,10,11).  

Významné pozitivum pravidelné ambulantní plicní rehabilitace prokázali Hui  

a Hewitt, a to snížení počtu exacerbací a počtu hospitalizací v nemocnici, a tím snížení 

nákladů na terapii, přestože šlo o nízkonákladový program plicní rehabilitace v okresní 

nemocnici (Hui & Hewitt, 2003, s. 95-97).  

Protože CHOPN pacienti se do nemocnice vracejí opakovaně, jestliže pomocí 

PR můžeme snížit počet dnů strávených v nemocnici i důvodů pro hospitalizaci (počet 

exacerbací), můžeme tohoto vlivu využít k motivaci pro aktivní účast buď v programu 

plicní rehabilitace, nebo samostatném využívání jejích prvků v rámci autoterapie. 

Další součástí rehabilitace chronicky respiračně nemocných jsou techniky respirační 

fyzioterapie, jejímž cílem je působení na dýchací cesty a pomocí modifikovaného 

dýchání ovlivnění dechových problémů nemocných. Zabývá se hlavně dechovou 

symptomatologií – dušností, kašlem, bronchiální hypersekrecí a mezi základní postupy 

RF řadíme korekční fyzioterapii posturálního systému, korekční reedukaci vzorů 

dýchání a relaxační průpravu. Korekční fyzioterapie pracuje s nastavením pohybové osy 



 

 

Diplomová práce  Sledování posturálních a respiračních funkcí u pacientů s CHOPN 

70 

dýchání, kterou tvoří pánev, páteř, hrudník a hlava a odstraněním přítomných 

kineziologických odchylek (Smolíková & Máček, 2010, s. 41,42,44). Korekční 

reedukace motorických vzorů dýchání je zaměřená na dýchání v individuálně 

patologických podmínkách dechového systému, snižuje obstrukci, zlepšuje průchodnost 

DC, ventilační parametry, působí preventivně proti zhoršování funkce plic a zvyšuje 

fyzickou zdatnost nemocných. Dojde vlastně k „přeprogramování“ dechové funkční 

svalové aktivity.  (Smolíková & Máček, 2010, s. 50). Dechové vzory jsou ovlivnitelné 

vůlí, kdy lze měnit délku, hloubku a rychlost nádechu a výdechu s určitým cílem  

a působí se tak na aferentní vstup do CNS. Jednotlivé techniky po zaučení mohou 

pacienti používat jako autoterapii (Neumannová & Kolek, 2012, s. 104). 

Na dýchání má vliv i poloha těla, kterou ovlivňujeme aferenci, která pak vyvolá 

dechovou reakci. Chronicky respiračně nemocní mají typické držení těla a mají 

změněné posturální funkce. V rámci RF tak volíme různé polohy těla u nácviku 

dechových technik -  vertikální, horizontální, horizontální sed, na boku, na břiše, kdy 

chceme dosáhnout optimální ekonomiky dechových vzorů. Při dechových obtížích se 

pak využívají úlevové polohy k usnadnění dýchání a ovlivnění držení těla. Tyto polohy 

se volí individuálně jako prevence dušnosti nebo k překonání dušnosti, k uvolnění 

svalového napětí s dosažením relaxačního dýchání (Smolíková & Máček, 2010,  

s. 52, 53, 55, 57). Úlevové polohy může pacient kombinovat s dalšími technikami jako 

kontrolovaným dýcháním, výdechem přes sešpulené rty, technikou ústní brzdy, které 

pomůžou dosáhnout zklidnění dýchání, uvolnění napětí a dosažení kontroly nad 

dýcháním (Neumannová & Kolek 2012, s. 108). Chronické respirační onemocnění 

kromě hypertonu dechových svalů a přetížení kloubních spojů je spojeno i se zvýšeným 

psychickým napětím, s nímž můžeme pracovat pomocí relaxačních technik. Těmi 

můžeme dosáhnout svalového i kloubního uvolnění, pocitu volného dýchání  

a psychické pohody. Využívají se techniky masážního hlazení, protažení kůže  

a podkoží, na bolestivé úpony svalů pak postizometrická relaxace (Smolíková & Máček, 

2010, s. 59-60). 

Problém u CHOPN nemocných je nekontrolovaný kašel a neefektivní 

odstraňování hlenu z dýchacích cest. Základem nefarmakologické terapie jsou drenážní 

techniky pro usnadnění expektorace a odstranění vyčerpání, únavy a bolesti na hrudníku 

při kašli. Drenážní techniky se dělí na aktivní a pasivní (závislé na poloze nebo 

prováděné terapeutem). Mezi aktivní techniky řadíme autogenní drenáž pro odlepení, 
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sesbírání a posun bronchiální sekrece v DC. Další drenážní technikou je aktivní cyklus 

dechových technik – kontrolní dýchání, cvičení na zvýšení hrudní pružnosti a technika 

silového výdechu. Tyto techniky se mohou vzájemně kombinovat podle potřeby 

(Neumannová & Kolek, 2012, s. 112-115). S kašlem se pracuje nácvikem  

tzv. kontrolovaného kašle a huffingu, který je alternativou kašle a snižuje expektorační 

námahu. Zmíněné prostředky respirační fyzioterapie (úlevové polohy, odpočinkové 

dýchání, kontrola kašle, ústní brzda a huffing) působí především preventivně, jsou 

využitelné u akutní dušnosti a záchvatu kašle, kdy pomáhají rychle řešit situaci. 

Všechny metody podporují pacienta v jeho cvičební samostatnosti a nezávislosti na 

další osobě (Smolíková & Máček, 2010, s. 67-68, 70, 75). Techniky dechové 

rehabilitace se mohou kombinovat s instrumentálními technikami pro snazší expektoraci 

a aktivaci nádechových a výdechových svalů. Nejčastěji používané pomůcky jsou: 

threshold IMT (inspiratory muscle training) a threshold PEP (positive exspiratory 

pressure), flutter, acapella, PEP maska, theraPEP a pariPEP S-systém (Neumannová & 

Kolek, 2012, s. 117-125).  

V terapii chronicky respiračně nemocných, kdy se snažíme ovlivnit rozvíjení 

hrudníku, reflexní změny nebo svalové dysbalance, lze využít řadu fyzioterapeutických 

konceptů a metodik, od měkkých a mobilizačních technik, PNF, aktivace hlubokého 

stabilizačního systému, Vojtovy reflexní lokomoce, přes techniky jako kinesiotaping  

a prvky jógy (Neumannová & Kolek, 2012, s. 127-133).  

Komplexní plicní rehabilitace tak, jak je definována, je poměrně náročná  

a v České republice není vždy součástí komplexní terapie chronicky respiračně 

nemocných. Důležitá je proto edukace nemocných, aby věděli o možnostech léčby, 

režimových opatřeních a jejich vlivu na snížení nebo odstranění symptomů onemocnění, 

aby porozuměli svému onemocnění a aktivně se zapojili do terapie (Neumannová & 

Kolek, 2012, s. 102).  
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7 ZÁVĚR 

CHOPN je sice onemocnění charakterizované obstrukční poruchou dýchacích 

cest se zánětlivou odpovědí plic, ale jde o onemocnění systémové, které u nemocných 

neovlivňuje pouze dýchání. Dechové pohyby nemají význam pouze ve smyslu výměny 

plynů, ale i z hlediska vlivu na posturální funkci, a protože probíhají rytmicky  

a neustále, je tento vliv významný. Spolu s patofyziologickými změnami se mění 

mechanika dýchání, postavení hrudníku a celkově postura chronicky respiračně 

nemocných, mění se koordinace a zapojení dýchacích svalů včetně bránice a objevují se 

dysfunkční typy dýchání jako paradoxní nebo horní hrudní dýchání. Porušená posturální 

funkce se pak projeví dysfunkcí tzv. hlubokého stabilizačního systému. Dýchání jako 

takové má také určitý mobilizační vliv na pohybové segmenty páteře, při změně 

biomechaniky dýchání tak dochází k funkčním blokádám v určitých oblastech páteře, 

které jsou přetěžovány.  

Tato diplomová práce se soustředila na hodnocení posturálních odchylek, 

omezení hybnosti páteře pomocí funkčních dynamických testů, hodnocení omezení 

mobility hrudníku pomocí měření amplitud. Dále byl hodnocen výskyt funkčních 

blokád se zaměřením na krční, hrudní páteř a žebra a vliv onemocnění na kvalitu života 

pomocí dvou dotazníků vyplněných pacienty. Na základě spirometrických hodnot byli 

vyšetřovaní pacienti rozděleni do skupin podle GOLD (stupeň závažnosti onemocnění) 

a vzájemně porovnáváni. Výsledky byly ne u všech hypotéz statisticky významné, ale  

u všech vyšetření byl patrný nárůst odchylek od „normy“ spolu s progresí onemocnění.  

Cílem při péči o pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí by měl být 

informovaný a edukovaný pacient, který rozumí svému onemocnění a jeho vlivu na jeho 

tělo, ví o možnostech, jak tento vliv a z něj vyplývající potíže zmírnit, a je motivovaný 

tyto možnosti používat. Motivací může být vliv plicní rehabilitace na snížení 

symptomů, zvýšení účasti na každodenních aktivitách, zlepšení kvality života a snížení 

počtu exacerbací a hospitalizací, při využívání technik respirační fyzioterapie pak akutní 

zvládnutí dechové symptomatologie. Jako nejvýhodnější se pak jeví kombinace různých 

technik zaměřených cíleně a individuálně na konkrétní problémy pacienta. Rehabilitační 

léčba by tedy rozhodně měla být součástí komplexní terapie chronicky respiračně 

nemocných ve všech stádiích onemocnění.  
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Příloha č. 1 Spirometrické křivky (Neumannová & Kolek, 2012, s. 49) 
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Příloha č. 2 COPD Assesment Test  

(GLAXOSMITHKLINE. COPD Assesment Test, 2009) 
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Příloha č. 3 SGRQ dotazník (JONES, P. W. Saint George‘s Respiratory 

Questionnaire, In Chopn.registry.cz [online]. Dostupný z: 

http://chopn.registry.cz/res/file/chopn/sgrq-dotaznik.doc) 

 

http://chopn.registry.cz/res/file/chopn/sgrq-dotaznik.doc
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Příloha č. 5 Krabicové grafy hypotézy 2 
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Příloha č. 7 Graf hypotézy 4 
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