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Abstrakt: Náplní této práce je stanovení nových referenčních hodnot, včetně 

referenčních rovnic, pro parametry PImax, PEmax a P0.1 u normální české populace ve 

věkovém rozmezí 14-15 let. Pro tento účel bylo vyšetřeno 102 probandů (55 chlapců a 

47 dívek). Kromě referenčních hodnot pro chlapce a dívky práce dále obsahuje korelace 

těchto ústních tlaků s antropometrickými údaji a také s ostatními spirometrickými 

parametry. Studie v případě chlapců prokázala signifikantní korelace parametru PEmax 

s hmotností, s BMI a s PEF. U chlapců se dále našla korelace parametru PImax s BMI a 

PImax s IC. Parametr P0.1 koreluje pouze s VT. U dívek byly zjištěny signifikantní 

korelace PImax, PEmax i P0.1 s parametry PEF a MEF25. 

 

Abstract: The aim of this study is definition reference values including reference 

equations for parameters PImax, PEmax and P0.1 of the normal Czech population aged 

14-15 years. 102 subjects were examined for this purpose (55 boys and 47 girls). Except 

the reference values for boys and girls, this work includes correlations of mouth 

pressures with anthropometric data and also with other spirometric parameters. In case 

of boys were found a significant correlation of PEmax parameter with weight, BMI and 

PEF. In group of boys we also found a correlation of PImax with BMI and PImax with 

IC. Parameter P0.1 correlates only with VT. In group of girls we found a significant 

correlations of PImax, PEmax and P0.1 with PEF and MEF25. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 
AEX  plocha pod výdechovou částí křivky průtok - objem 

ATS  Americká hrudní společnost 

BMI  body mass index 

BSA  tělesný povrch 

C  krční 

cm H2O centimetry vodního sloupce 

CNS  centrální nervový systém 

EC  exspirační kapacita 

ERS  Evropská respirační společnost 

ERV   exspirační rezervní objem 

FEV1   usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu 

FRC   funkční reziduální kapacita 

FVC   usilovná vitální kapacita 

IC   inspirační kapacita 

IRV   inspirační rezervní objem 

kPa  kilopaskal 

L  bederní 

m.  sval 

MEF25, 50, 75  maximální výdechové průtoky 

mm.  svaly 

MRI  magnetická rezonance 

n.  nerv 

nn.  nervy 

p  hladina významnosti 

P0.1   ústní okluzní tlak 

PEF   vrcholový výdechový průtok 

PEmax  maximální exspirační tlak 

PIF   vrcholový nádechový průtok 

PImax   maximální inspirační tlak 

proc.  processus 



 

r  korelační koeficient 

RV   reziduální objem 

S  křížový 

SD  směrodatná odchylka 

Th  hrudní 

TLC   celková plicní kapacita 

VC   vitální kapacita 

VC EX výdechová vitální kapacita 

VC IN  nádechová vitální kapacita 

VT   dechový objem
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ÚVOD 

 

 V dnešní době je již dobře známo, že dýchací svaly neslouží pouze k ventilaci 

plic, ale vzhledem ke své poloze a aktivitě mají vliv na konfiguraci a držení 

jednotlivých segmentů těla a tedy na posturální funkce. Zároveň také aktivita dýchacích 

svalů závisí na posturálních funkcích organismu. Je tedy důležité tyto svaly nevnímat 

pouze jako svaly respirační, ale vnímat i jejich funkci posturální (Véle, 2006).  

Významnými posturálně - respiračními svaly jsou bránice, m. transversus 

abdominis, svaly pánevního dna a mm. multifidi. Reflektoricky sladěná kontrakce 

těchto svalů společně reguluje nitrobřišní tlak, který přispívá k podpoře a stabilizaci 

páteře. V této souvislosti hovoříme o tzv. hlubokém stabilizačním systému páteře 

(Kolář, Lewit, 2005).  

Nejvíce diskutovaným posturálně - respiračním svalem je bránice, jejíž činnost 

je dostatečná k ventilaci 2/3 plicní kapacity (Kolář et al., 2009). Bránice také vyvíjí 

vnější tlak na hiatus oesophageus, a spolu s dolním jícnovým svěračem působí 

antirefluxně, tedy proti vzniku gastroezofageálního refluxu.  

Zda se insuficience bránice a ostatních posturálně stabilizačních svalů účastní na 

etiologii bolestí páteře a gastroezofageálního refluxu, je v dnešní době často 

diskutovaným tématem. Sílu dýchacích svalů, tedy i bránice, lze snadno vyšetřit 

neinvazivním, jednoduchým a rychlým měřením ústních tlaků PImax, PEmax a P0.1. 

Mnoho autorů se pokoušelo stanovit referenční hodnoty těchto tlaků především 

s ohledem na diagnostiku a terapii plicních onemocnění, ovšem z nejnovějších výzkumů 

vyplívá, že by se toto vyšetření dalo s úspěchem využít například i právě při diagnostice 

a terapii gastroezofageálního refluxu. Také je pravděpodobné, že vyšetřením funkce 

bránice prostřednictvím zhodnocení maximálních inspiračních a exspiračních ústních 

tlaků bude možné určit, do jaké míry souvisí bolesti páteře s  poruchou funkce bránice a 

následně objektivně ověřit účinnost rehabilitační terapie. 
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1 PŘEHLED POZNATKŮ 

 

1.1 Dýchání  

 

 Dýchání je reflexní děj, který probíhá na podkladě rytmické aktivity dýchacích 

svalů. Do dechové aktivity se nezapojují pouze svaly v oblasti hrudníku, ale významnou 

měrou se také účastní svaly břišní, svaly pánevního dna a hluboké svaly v oblasti páteře. 

Jejich vzájemná spolupráce je důležitá pro regulaci nitrobřišního tlaku (Véle, 2006).  

 

1.1.1 Dýchací svaly 

 Dýchací svaly se dělí podle funkčně anatomického hlediska na svaly inspirační a 

exspirační. Tyto se dále dělí na primární a akcesorní. V praxi během nádechu a výdechu 

svaly vždy působí ve vzájemné koaktivaci (Kapandji 1974). 
 
1) Primární inspirační 
o bránice 
o mm. intercostales externi 
o mm. levator costarum 

 
1) Akcesorní inspirační 
o svaly šíjové 

-  mm. scaleni 
-  mm. suprahyoidei 
-  m. sternocleidomastoideus 

o svaly hrudníku 
- mm. pectorales 
- m. serratus anterior 
- m. serratus posterior superior 
- m. latissimus dorsi 

o svaly zádové  
-  m. iliocostalis 
- m. erector spinae 
- krátké hluboké svaly zádové 

2) Primární exspirační 
o mm. intercostales interni 
o m. sternocostalis 

 
 

3) Akcesorní exspirační 
o svaly břišní 

-  m. transversus abdominis 
-  mm. obliqui abdominis externi 
-  mm. obliqui abdominis interni 
-  mm. recti abdominis 
-  m. quadratus lumborum 
-  svaly pánevního dna 

o svaly zádové 
-  m. iliocostalis 
-  m. erector spinae 
-  m. serratus posterior inferior 

(Čihák, 2011) 
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1.1.2 Hrudník 
 

 Hrudník tvoří 12 hrudních obratlů a 12 párů žeber připojených dvěma typy 

kloubů, kostotransverzálním a kostovertebrální. Vpředu je uložené nepárové ploché 

sternum. Žebra se při dýchání pohybují kolem osy jdoucí středem hlavice žebra šikmo 

dorzolaterálně do kostrotransverzálního kloubu (Obrázek 1a) (Čihák, 2011). 

 Na základě odlišné osy otáčení, a tedy i způsobu rotace horních a dolních žeber, 

je vhodné hrudník rozdělit na dva sektory. Osa rotace horních žeber je skloněna více 

horizontálně, a proto se pohybují spíše směrem vzhůru (Obrázek 1b). Osa rotace dolních 

žeber je naopak skloněna spíše vertikálně a rozvíjí se tedy více do stran (Obrázek 1c) 

(Kapandji, 1997). 

 Správný stereotyp klidového dýchání by měl vypadat tak, že pomocné dýchací 

svaly jsou v klidu, horní žebra se pohybují ve frontální rovině, dolní žebra se pohybují 

v sagitální rovině a více laterálně. Vertebrokostální skloubení volně rotují, sternum je 

v horizontální rovině stabilní a jeho spodní část se pohybuje předozadně. Dochází zde 

k pohybu ve sternoklavikulárním skloubení (Obrázek 2) (Kolář, Kobesová, 2010). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 1. a) Osa rotace žeber b) pohyb 

horních žeber c) pohyb dolních žeber 

(De Troyer, 2005) 

 

Obrázek 2. Pohyb hrudníku při 

správném stereotypu dýchání (Kolář et 

al., 2009) 

 

 Hrudník je místem, na které se upíná velké množství svalů a dochází zde 

k přenosu sil mezi pletencem pánevním a ramenním. Pokud je hrudník dostatečně 

zpevněný, může dojít ke správné funkci ostatních částí těla a jeho posturální stabilizaci 

(Kolář et al., 2009). 
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 Tzv. vlastní svaly hrudníku tvoří 3 vrstvy mm. intercostales inervované z nn. 

intercostales I. - XI.. Tyto krátké svaly vyplňují mezižebří a jejich snopce mají šikmý 

průběh.  

 mm. intercostales externi - zevní, probíhají šikmo zezadu shora dopředu dolů 

 mm. intercostales interni - střední, průběh opačný, zpředu shora dozadu dolů 

 mm. intercostales intimi - vnitřní, průběh také zpředu shora dozadu dolů (Čihák, 

2011) 

   

 

1.1.3 Mechanika dýchání  

 
 Dýchací pohyby probíhají jako střídavá aktivita primárních a akcesorních 

dýchacích svalů, které se většinou zapojují až při zvýšeném dechovém úsilí. Z hlediska 

intenzity dýchání rozlišujeme dýchání klidové, průměrné a forsírované (Véle, 2006). 

 Dýchací pohyby se odehrávají ve třech různých úrovních.  

 břišní - od bránice po pánevní dno 

 dolní hrudní - od bránice k 5. hrudnímu obratli 

 horní hrudní - od 5. hrudního obratle k dolní krční páteři (Kolář et al., 2009) 

 Dýchací pohyby se opakují rytmicky ve dvou fázích, inspirium (nádech) a 

exspirium (výdech). Ty jsou odděleny dvěma přechodnými fázemi, preinspiriem a 

preexspiriem (Véle, 2006). Preinspirium je krátká pauza před nádechem, která trvá 

okolo 250 ms. Preexspirium následuje po nádechu a trvá asi 50 - 100 ms (Trojan et al., 

2003). Nádech má excitační vliv na svalovou aktivitu posturálně - lokomočního 

systému, naopak výdech má vliv inhibiční (Véle, 2006). 

 Elastické napětí v plicní tkáni a její povrchové napětí společně vytváří retrakční 

sílu plic směřující k plicnímu hilu. Pokud je plicní tkáň neporušená, je tato síla 

kompenzována silou, která je způsobena pružností hrudníku a směřuje na opačnou 

stranu. Tímto mechanismem vzniká v interpleurální štěrbině mezi plící a hrudní stěnou 

podtlak. Interpleurální tlak je po klidném výdechu asi o 4 mmHg nižší než tlak 

atmosferický. Činností nádechových svalů dochází k rozšiřování dutiny hrudní, což 

vytváří podtlak, kterým je vzduch nasáván do plic, dokud se oba tlaky nevyrovnají. Tak 

dochází k inspiraci, která je vždy aktivním dějem.  
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 Po ochabnutí napětí inspiračních svalů se rovnováha tlaků poruší a retrakční síla 

plic způsobí to, že vzduch proudí z dýchacích cest ven. Tím dochází k exspiraci, což je 

děj pasivní. Tento dechový cyklus se opakuje s frekvencí přibližně 15 dechů za minutu 

(Trojan et al., 2003).  

 Dýchání lze kontrolovat mimovolně díky dechovým centrům, ale také volně, 

čehož lze využít terapeuticky (Neumannová, Zatloukal 10). Volní i automatické dýchání 

je řízeno dvěma oddělenými nervovými mechanismy. Volní dýchání je řízeno 

z mozkové kůry. Odtud jsou impulzy vedeny skrze descendentní dráhy tractus 

corticospinalis k respiračním motoneuronům. Díky tomu můžeme například měnit 

frekvenci či hloubku dechu. Centrum dechové automatiky je umístěno v prodloužené 

míše a ve Varolově mostu. Axony neuronů zajišťujících nádech končí na 

motoneuronech n. phrenicus v segmentech C3-C5 a na motoneuronech v segmentech 

Th1-Th7, které ovládají zevní interkostální svaly. Vlákna spojená s výdechem končí 

v motoneuronech vnitřních mezižeberních svalů (Trojan et al., 2003). 

 Mechanismus dýchání může být výrazně ovlivněn polohou těla. V supinační 

poloze je bránice tlačena břišními orgány směrem nahoru, což činí nádech obtížnějším. 

V poloze na boku je bránice tlačena směrem nahoru více na spodní straně, a proto plíce 

na této straně pracuje méně efektivně. Velký vliv na dechový mechanismus má i věk a 

pohlaví. Ženy dýchají převážně do horní části hrudníku, děti do břicha a u mužů je to 

mechanismus smíšený (Kapandji, 1997). 

 Oslabení dýchacích svalů z jakékoli příčiny může přinést celou řadu komplikací. 

Při oslabení nádechových svalů se může vyskytovat únava, dušnost či snížení kondice. 

Naopak při oslabení svalů výdechových můžou nastat problémy s řečí či expektorací. 

Sílu dýchacích svalů lze vyšetřit neinvazivním měřením maximálních inspiračních a 

exspiračních ústních tlaků (Neumannová, Zatloukal, 2010). 

 Dýchací svaly, jako každý jiný sval, potřebují ke své funkci dostatečný přísun 

kyslíku a jeho potřeba stoupá při jejich zvýšeném zatížení. Hypoxie vyvolaná např. 

plicní chorobou tak sama o sobě může zhoršovat jejich činnost (Vokurka et al., 2007).  

 Plicní onemocnění můžeme rozdělit do 3 hlavních skupin, a to na obstrukční, 

restrikční a smíšené poruchy. Typické patologické křivky v porovnání s křivkou 

normální můžeme vidět na Obrázku 3. Je důležité si také uvědomit, že většina 

nemocných s chronickým dechovým problémem má své typické charakteristické držení 

těla (Smolíková, Máček, 2010). 
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 Pro obstrukční poruchu (Obrázek 3b) je typické zúžení dýchacích cest, zejména 

drobných průdušek a zvýšený odpor dýchacích cest proudícímu vzduchu. Je tedy nutné 

zvýšené dechové úsilí inspiračních svalů bez následné relaxace, což podmiňuje jejich 

přetížení a chronickou únavu (Smolíková, Máček, 2010). Vitální kapacita (VC) je 

zachována, ale dochází ke snížení hodnoty usilovně vydechnutého objemu za 1 sekundu 

(FEV1). Nejběžněji se můžeme setkat s astma bronchiale, chronickou obstrukční plicní 

nemocí či bronchitidou. 

 Restrikční porucha (Obrázek 3c) je charakteristická omezením dýchací plochy 

pro výměnu plynů v plicích. Všechny plicní objemy jsou snížené, ale hodnota FEV1 je 

zachována. Typickými zástupci jsou např. plicní fibróza, resekce plic, tuberkulóza, 

plicní edém, kyfoskolióza, obezita aj. (Vokurka et al., 2007). 

 Smíšenou poruchou rozumíme koexistenci obstrukční a restrikční poruchy, tzn. 

malý plicní objem s malou výdechovou rychlostí FEV1/VC. Typickým případem je 

cystická fibróza (Pellegrino et al., 2005). 

  

 

Obrázek 3. Křivka průtok - objem a) s normálním b) s obstrukčním c) s restrikčním 

průběhem (Gildea, McCarthy, 2010) 

 

 Výše popsané dýchací svaly ovšem neslouží pouze k ventilaci plic. Vzhledem ke 

své poloze a aktivitě mají vliv i na konfiguraci a držení jednotlivých segmentů těla a tím 

i na posturální funkce. Zároveň také aktivita dýchacích svalů závisí na posturálních 

funkcích organismu. Je tedy důležité tyto svaly nevnímat pouze jako svaly respirační, 

ale vnímat i jejich funkci posturální. Toto opravňuje nazývat dýchací svaly tzv. svaly 

posturálně respiračními (Véle, 2006).  
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1.2 Hluboký stabilizační systém páteře 

 

Hluboký stabilizační systém páteře vešel do povědomí koncem roku 1990, kdy 

se objevily studie poukazující na změnu aktivace trupového svalstva u pacientů s 

chronickými bolestmi bederní páteře či po poranění bederní páteře (Lederman, 2008). 

Každý organismus je během celého dne neustále vystaven vlivům okolního 

prostředí (aferentaci), které do těla přicházejí jednak z proprioceptorů v kloubech, 

svalech a šlachách a z exteroreceptorů uložených v kůži. V centrálním nervovém 

systému (CNS) jsou tyto podněty následně analyzovány, a pokud z nich vyplývá, že je 

na ně nutné reagovat, pak jsou impulzy vedeny po eferentních drahách ke svalům 

(Trojan et al., 2005). 

Za předpokladu fyziologického vývoje CNS dítěte dozrává koncem čtvrtého 

měsíce života souhra svalů, která v reakci na tyto přicházející informace umožňuje 

stabilizovat postavení páteře. V centrálním programu zajišťujícím přirozené zakřivení a 

rovnoměrné zatížení jednotlivých segmentů páteře, hraje zcela zásadní roli souhra mezi 

krátkými hlubokými svaly a svaly dlouhými povrchovými. Konkrétně se jedná o 

reflektoricky sladěnou kontrakci monosegmentálních mm. multifidi, bránice, pánevního 

dna a svalů stěny břišní, které společně regulují nitrobřišní tlak. V této souvislosti 

hovoříme o tzv. hlubokém stabilizačním systému páteře (viz. Příloha č.1) (Kolář, Lewit, 

2005). 

Z biomechanického hlediska tato svalová souhra funguje tak, že během nádechu 

bránice snižuje svou klenbu, čímž se zvětší objem hrudní dutiny, zatímco objem dutiny 

břišní se naopak zmenší. Dochází ke stlačení břišních orgánů, nitrobřišní tlak stoupá a 

břišní stěna se mírně vyklenuje dopředu. Následně se zaktivuje m. transverzus 

abdominis jako první ze skupiny břišních svalů. Zvýší napětí v torakolumbální fascii a 

přitlačí břišní stěnu k páteři, čímž se zabrání jejímu přílišnému vyklenutí. V tuto chvíli 

se k aktivitě m. transversus abdominis přidají přímé a šikmé břišní svaly a svaly 

pánevního dna. Jejich aktivita musí být izometrická, tedy nesmí vést k přiblížení sterna 

k symfýze. Tím se hrudník rozšiřuje více laterálně, páteřní křivky se vyrovnávají, páteř 

se prodlužuje v podélné ose a dochází ke stabilizaci trupu (Obrázek 4) (Véle, 2006). 

Vlivem působení takto vzniklého tzv. pneumatického nosníku se významně sníží 

tlak zatěžující meziobratlové ploténky až o 50% mezi obratli Th12 a L1 a o 30% mezi 

L5 a S1 (Kapandji, 1997). 
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Tato svalová souhra je aktivována během veškerých pohybů, dokonce i při 

pouhém statickém zatížení, a doprovází každý cílený pohyb horních i dolních končetin. 

Zapojení těchto svalů do stabilizace páteře probíhá zcela automaticky (Véle, 2006). 

 Osový orgán, hrudník a pánev tvoří tzv. osu dýchání (Smolíková, Máček, 2010) 

a pomocí stabilizační funkce svalů vytvářejí pevný bod pro funkci svalů, které mají vliv 

na končetiny. Pro fyziologický vývoj páteře a pro její fyziologické zatížení je zásadní 

vyvážená aktivita ventrální a dorzální muskulatury. Nejčastějším problémem bývá 

insuficience přední stabilizace a naopak převaha extenční aktivity povrchových 

zádových svalů (Kolář, 2006). 

Dysfunkce hlubokého stabilizačního systému páteře na jakékoli úrovni je velmi 

významným funkčním etiopatogenetickým faktorem, který může zapříčinit bolesti v 

oblasti páteře apod.. Nejčastěji k nim dochází následkem svalové dysbalance a 

nepřiměřeného zatěžování ligament a kloubů páteře (Kolář, Lewit, 2005). 

 Hluboký stabilizační systém páteře zahrnuje zejména již zmíněnou funkční 

stabilizační jednotku (bránici, m. transversus abdominis, svaly pánevního dna a mm. 

multifidi), nesmíme ale zapomenout ani na určité svaly na periferii a kořenových 

kloubech, především drobné svaly chodidla, m. popliteus, m. anconeus, m. supinator, m. 

subclavius aj. (Suchomel, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4. Svalová souhra svalů hlubokého stabilizačního systému páteře (Kolář et al., 

2009) 

 



 

18 
 

1.2.1 Bránice 

 

 Bránice (musculus diaphragma) je 2-4 mm tenký plochý sval, jenž odděluje 

hrudní dutinu od dutiny břišní. Je utvářený jako dvojitá kopulovitá klenba vyklenutá 

vysoko do hrudníku. Šlašitý střed bránice, centrum tendineum, má trojlaločný tvar a 

paprsčitě se k němu sbíhají svalové snopce ve třech oddílech, pars lumbalis od bederní 

páteře, pars costalis od žeber a pars sternalis od sterna (Downey, 2011). Z funkčního 

hlediska lze bránici rozdělit na část krurální a část kostální (Pickering, Jones, 2002). 

 V bránici je řada otvorů, kterými prochází hiatus aorticus, hiatus oesophageus, 

foramen venae cavae a jiné menší nervy a cévy. Je inervována z párového n. phrenicus, 

který vychází z plexus cervicalis, konkrétně ze segmentů C3-C5 (Čihák, 2011). 

 Bránice má poměrně velkou plochu (460 - 470cm2), je tedy schopná vyvinout 

obrovský tlak. Biomechanická měření ukazují, že její kontrakce se na zatížení bederní 

páteře podílí až v 15-20%  (Dylevský et al., 1997). 

 Dýchání je považováno za hlavní funkci bránice. Při klidném nádechu klesá asi 

o 1,5 cm, při zvýšených dechových nárocích může klesnout až o 6-10 cm. Předpokládá 

se, že na pohybu bránice závisí až 75% změny nitrohrudního prostoru při klidném 

dýchání (Ganong, 2005) a samotná činnost bránice je dostatečná k ventilaci 2/3 vitální 

kapacity plic (Kolář et al., 2009).  

 Bránice je hlavní inspirační sval. Je schopna izolované aktivity svých 

jednotlivých funkčních sektorů a umožňuje tak lokalizované dýchání. Tím je možné 

inhibovat nebo facilitovat určité dechové sektory a působit tak nejen na funkci hrudních 

orgánů, ale i na konfiguraci osového orgánu. Bránice také velmi citlivě reaguje na 

jakékoli posturální změny, a má tedy významný vliv na posturální aktivitu a držení těla. 

(Véle, 2006)  

 Při nádechu tlačí bránice na orgány břišní dutiny, které přenášejí tlak na páteř, 

pánevní dno a břišní stěnu. Svaly pánevního dna a svaly břišní (především m. 

transversus abdominis) na vzrůstající tlak reagují svojí aktivitou (Kolář, 2006). 

Propojení bránice a m. transversus abdominis ovšem nelze shledat pouze po 

stránce funkční, ale i po stránce anatomické. Existují studie, které se zabývají faktem, že 

určité snopce bránice kontinuálně přecházejí do snopců m. transversus abdominis, aniž 

by se v daném místě nacházela jakákoli přechodová vazivová oblast. Toto zjištění 

potvrzuje jejich neoddělitelnou spolupráci na respiračních a posturálních dějích 

(Dvořák, Holibka, 2006).  
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Vzhledem k neviditelnosti bránice je její význam ještě mnohdy nedoceňován a 

v roli stabilizace je její funkce často zaměňována za funkci břišních svalů. Přitom 

aktivace bránice je podmínkou každé pohybové činnosti (Kolář, 2006). Ke kontrakci 

bránice dochází již před začátkem jakéhokoli pohybu končetin a její kontrakce není 

závislá na fázi dechu (Hodges et al., 1997). Někteří autoři bránici nazývají tzv. 

informační křižovatkou celého těla. Spolu s pánevním dnem a dnem ústním tvoří systém 

tří významných horizontálních předělů lidského těla (Bordoni, Zanier, 2013). 

 Správná funkce bránice je důležitá například i ke zvracení, močení a defekaci 

(Nason et al., 2010). Její krurální část také vyvíjí vnější tlak na hiatus oesophageus, a 

spolu s dolním jícnovým svěračem působí antirefluxně, tedy proti vzniku 

gastroezofageálního refluxu (Boeckxstaens, 2005; Hershcovici et al. 2011). 

Gastroezofageální reflux je stav, kdy gastrický refluxát proniká směrem do jícnu. 

Nejběžnějším projevem této choroby je pálení žáhy. V případě, že dochází k průniku 

refluxátu až nad úroveň horního jícnového svěrače, tedy do oblasti dýchacích cest, 

nazýváme tento stav extraezofageálním refluxem. Tento se projevuje chrapotem, 

kašlem, zahleněním apod.. Možnost ovlivnění antirefluxní funkce bránice pomocí 

fyzioterapeutických postupů je v dnešní době velmi diskutovaným tématem (Komínek 

et al., 2013).  

Dysfunkce bránice lze z širšího hlediska klasifikovat na unilaterální, méně často 

bilaterální. Při bilaterální dysfunkci musí akcesorní dýchací svaly převzít veškerou 

dechovou práci, ovšem i tak tento stav může vést k respiračnímu selhání. Z dalších 

možných poruch se můžeme setkat s oslabením, paralýzou či vyhřeznutí. Na 

rentgenovém snímku se nejčastěji manifestují jako elevace bránice. Pravá část bránice 

má ovšem fyziologicky mírně vyšší postavení a také přední a střední část je běžně 

postavená výše, než část zadní. Je tedy důležité tento fyziologický nález odlišit a 

neinterpretovat ho jako dysfunkci (Nason et al., 2010). 

Jak již bylo řečeno výše, posturální funkce bránice je spojena se zvýšením 

transdiafragmatického tlaku. Proto lze říci, že pro zlepšení respiračních parametrů 

pacienta nestačí pouze fyzioterapie zaměřená na samotný dechový stereotyp, ale je třeba 

se zaměřit i na techniky ovlivňující posturální aktivitu bránice (Kolář et al., 2009).  

 De Palo et al. v roce 2004 na 9 mužích testoval vliv nerespiračního cvičení na 

sílu respiračních svalů. Zjistil, že nerespirační cvičení posiluje nejen svaly vykonávající 

vlastní pohyb, ale významně se posilují i svaly inspirační a dokonce i svaly exspirační. 

Tloušťka bránice se z původních 2,5±0,1 mm zvýšila na 3,2±0,1 mm. To se samozřejmě 
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promítlo i při měření maximálních ústních tlaků, kdy se maximální inspirační tlak 

(PImax) zvýšil z původních 134±22 na 171±16 cmH2O a maximální exspirační tlak 

(PEmax) ze 195±20 na 267±40 cmH2O   (De Palo et al., 2004) 

 Brown naopak testoval vliv cvičení konkrétně zaměřeného na posílení 

inspiračních svalů pomocí Pressure - Treshold a zaznamenal zvýšení PImax o 19%. 

(Brown et al., 2014) 

 

 

1.2.2. Musculus transversus abdominis  

  

 Musculus transversus abdominis tvoří třetí nejhlubší vrstvu postranního břišního 

svalstva. Svalové snopce probíhají příčně jako široký pás kolem břišní dutiny a 

k zevnímu okraji m. rectus abdominis přecházejí v aponeurosis musculi transversi. 

Tento sval je inervován ze 7. - 11. mezižeberního nervu, n. subcostalis, n. 

iliohypogastricus, n. ilioinguinalis a n. genitofemoralis (Čihák, 2011).  

Jeho funkce pohybová je ovšem zanedbatelná oproti jeho funkci stabilizační. 

Díky příčnému průběhu svalu se při jeho kontrakci přitlačují břišní útroby k páteři, 

snižuje se vyklenutí břišní stěny a tím vzrůstá nitrobřišní tlak, který přispívá k podpoře a 

stabilizaci páteře. Lze tedy říci, že dysfunkce m. transversus abdominis i ostatních 

břišních svalů zhoršuje stabilizaci páteře a tím podporuje častější výskyt např. 

chronického lumbaga (Véle, 2006). 

M. transversus abdominis je aktivní jak při flexi, tak při extenzi trupu. Předchází 

aktivitu ostatních břišních svalů a aktivuje se dokonce již před samotným pohybem 

horních a dolních končetin, a to nezávisle na směru pohybu. Jeho zpožděná aktivace 

může být výrazem jeho snížené stabilizační funkce. Je prokázáno, že u jedinců 

s bolestmi v oblasti bederní páteře dochází k opožděné aktivaci tohoto svalu (Hodges, 

Richardson, 1996). 

I v případě, že m. transversus abdominis cíleně neposilujeme, reflexně jej 

aktivujeme např. při kašli a vyprazdňování. Také udržení rovnováhy na jakékoli 

balanční plošině je bez kontrakce m. transversus abdominis nemožná. Proto ho můžeme 

velmi efektivně aktivovat u všech komplexních cviků, které vyžadují zpevněný střed 

těla (Muchová, Tománková, 2009). 

Kim ve své studii v roce 2013 zkoumal účinky cvičení stabilizačního systému 

v modifikované verzi dle Richardsona. Z výsledků studie je zřejmé, že takto zaměřené 



 

21 
 

cvičení má vliv nejen na změnu kontrakce m. transversus abdominis, zlepšení celkové 

stability, snížení bolesti v oblasti zad, ale také na zlepšení plicních funkcí, konkrétně na 

FEV1 a FVC (Kim, Lee, 2013). 

 

 

1.2.3 Pánevní dno 

 

 Pánevní dno má tvar mělké nálevky. Začíná na stěnách malé pánve a sbíhá se 

kaudálně k průchodu konečníku, před kterým je průchod trubice močové a za ní u ženy 

průchod pochvy. Anatomicky ho lze rozdělit na diaphragma pelvis a diaphragma 

urogenitale. Na stavbě diafragma pelvis se podílejí m. levator ani a m. coccygeus 

ventralis et dorsalis. Pánevní dno je inervováno z plexus sacralis (Čihák, 2011).  

 Muskulatura pánevního dna je rozepjata mezi kostmi stydkými, pánevními a 

kostí křížovou. Vzhledem k cca 30° sklonu osy pánve nese hlavní hmotnost břišních a 

pánevních orgánů přední část pánevního dna a spona stydká. Proto je tato část silnější a 

pevnější než část dorzální. Ta je totiž zatížena pouze minimálně, a proto je zde více 

vaziva a méně svalových struktur. Pánevní dno poskytuje jednak statickou podporu 

pánevním a břišním orgánům a jednak plní funkci sfinkterovou. Podílí se také na 

zajištění stability trupu, neboť je součástí již zmiňovaného hlubokého stabilizačního 

systému páteře (Holaňová et al., 2007).  

 Svalstvo pánevního dna aktivujeme vědomým stahem především svěračů. 

Kontrakci lze tedy snadno natrénovat při zastavování proudu moči. Kontrakce 

pánevního dna není na první pohled zjevná, avšak ve všech rovnovážných statických či 

dynamických polohách se bez ní nelze obejít (Muchová, Tománková, 2009). Zobrazení 

pomocí MRI ukazuje, že při volní kontrakci dojde ke kontrakci všech svalů pánevního 

dna a kostrč se pohybuje ventrálně směrem k symfýze. To znamená, že pánevní dno se 

kontrahuje koncentricky (Bø, 2001).  

 Svalstvo pánevního dna působí na pánevní kosti, což má vliv na postavení 

pánve. Postavení pánve následně ovlivňuje postavení celého osového orgánu a tím se 

aktivita svalů promítá do celkového držení těla (Véle, 2006).  

 Při poruchách funkce pánevního dna dochází k močové a fekální inkontinenci, 

sexuální dysfunkci, prolapsům orgánů, apod. (Holaňová et al., 2007). 
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1.2.4 Musculi multifidi  

 

 Musculi multifidi patří do skupiny autochtonních svalů, které tvoří nejhlubší 

vrstvu zádových svalů. Řadíme je mezi transverzospinální systém, který spojuje obratle 

mezi sebou a také obratle s křížovou kostí. Jdou po celé délce páteře od každého proc. 

transversu k většímu počtu trnů. Mm. multufidi jsou inervovány z rr. dorsales míšních 

nervů (Čihák, 2011). 

 Mm. multifidi nastavují obratle již při představě pohybu, svou aktivitou snižují 

axiální tlak na meziobratlové ploténky a jsou základní složkou hlubokého stabilizačního 

systému páteře. Během stabilizace páteře se mm. multifidi zapojují nejdříve od 

nejhlubších vrstev, až při větších silových nárocích se aktivují vrstvy povrchové. Jejich 

funkce je vyvážená flekční synergií bránice, břišních svalů a svalů pánevního dna 

(Kolář, 2007).  

 Studie dokazují, že při postižení v oblasti bederní páteře dochází k bilaterálnímu 

snížení svalové hmoty mm. multifidi v úrovni L5-S1, a to v průměru o 18,1%, nezávisle 

na straně postižení. Tato změna pravděpodobně může snižovat schopnost kontroly 

intersegmentálních pohybů, čímž se zvyšuje náchylnost k dalšímu poškození (Beneck, 

Kulig, 2012). I když po zotavení a vymizení bolesti v místě postižení dojde ke zlepšení 

funkce, objem svalové hmoty může dlouhodobě zůstat snížen. To může mít z velké části 

vliv na časté recidivy těchto problémů (Hides et al., 1996). 
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1.3 Vertebrogenní obtíže 

 

 Bolest dolní části zad je velice častý problém, který postihuje velkou část 

populace rozvinutých zemí a jeho prevalence se stále zvyšuje. Americká studie z roku 

2012 popisuje dvě životní období, kdy lidé nejčastěji trpí bolestmi zad. Je to období 25-

29 let a 95-99 let. Zvýšené riziko můžeme shledat u mužů ve věku 10-49 let a u žen ve 

věku 65-94 let. Průměrný věk pacientů s bolestmi zad je 38,8 let (Watermann et al., 

2012). 

 Příčin bolestí páteře existuje mnoho. Dle etiologie je můžeme rozdělit do dvou 

základních skupin, a to na funkční a strukturální. Do skupiny funkčních poruch lze 

zařadit funkční blokády páteřních segmentů, řetězení blokád, přetížení svalstva a vazů 

či onemocnění vnitřních orgánů. Mezi strukturální poruchy patří například osteoporóza, 

spondylóza, spondylolistéza, nádory, degenerativní onemocnění páteře, úrazy, vrozené 

vady, revmatoidní onemocnění, osteomyelitida nebo získané deformity (Mlčoch, 2008).  

 Není snadné stanovit podíl vrozené indispozice a zátěže dané způsobem života či 

degenerativními změnami páteře. Také nemusí být vždy zřejmé, které změny jsou 

primární a které vznikají až sekundárně patologickým zatížením (Kolář, 2006).  

 Často se můžeme setkat se skutečností, že  výsledky zobrazovacích metod nám 

ukáží značné strukturální změny (např. hernie disku), ovšem pacient neudává žádné 

subjektivní potíže. Na stranu druhou se často stává, že pacient trpí velkými bolestmi 

např. v oblasti bederní páteře, a to aniž by se našla jakákoli strukturální souvislost 

(Kolář, Lewit, 2005). 

  Vertebrogenní obtíže spojené s bolestí jsou často dávány do souvislosti se 

změnami životního stylu moderní společnosti. V dnešní době je tělo dlouhodobě nuceno 

zaujímat statickou polohu v rámci sedavého způsobu života a dělat stereotypní 

nekoordinované pohyby. Poruchy zpočátku nebývají doprovázeny viditelnými 

strukturálními změnami, a proto jsou často diagnostikovány jako poruchy funkční. Tyto 

potíže se přisuzují právě zhoršené stabilizační funkci páteře spojené s přetěžováním 

určitých struktur (Čumpelík, 2006). 

 V případě dysfunkce hlubokého stabilizačního systému páteře dlouhé svaly 

přebírají stabilizační funkci tím, že zvyšují své napětí. To se nejčastěji projeví ve formě 

trigger pointů, které následně omezují pohyblivost (Lewit, Lepšíková, 2008). 
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U lidí s chronickými bolestmi v oblasti bederní páteře můžeme během 

izomerické flexe končetin pomocí MRI zaznamenat snížené pohyby bránice, a to 

především v její přední a střední části. Stejná část bránice také vykazuje kraniálnější 

postavení a strmější sklon (Kolář et al., 2012).  

Skládal v roce 1976 radiologicky pomocí MRI prokázal vztah mezi funkcí 

bránice a držením těla a upozornil na fakt, že bránice funguje nejen jako hlavní dechový 

sval, ale i jako sval posturální. Naskýtá se tedy otázka, zda se získané vertebrogenní 

obtíže dají ovlivnit změnou dechových pohybů (Skládal, 1976). Ze studie Čumpelíka, 

který z tohoto faktu vycházel, vyplívá, že je možné změnou postavení jednotlivých částí 

těla ovlivnit dýchací pohyby bránice a trupu a naopak, že dýchacími pohyby lze ovlivnit 

postavení hrudníku a tím i držení celého těla. Toho lze využít v prevenci i terapii 

bolestivých potíží a funkčních poruch v oblasti páteře (Čumpelík et al., 2006). 

V klinické praxi je cílené cvičení hlubokého stabilizačního systému páteře často 

využíváno k terapii i prevenci bolestí dolní části zad, ale i jiných pohybových problémů. 

Jalovcová toto dokonce nazývá „módní vlnou“ (Jalovcová, Pavlů, 2010). 
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1.4 Vyšetření plicních funkcí 

  

1.4.1  Funkční vyšetření plic 

 

 Pro zhodnocení funkčnosti respiračního systému jako celku, ale i jeho 

jednotlivých částí, se využívá funkční vyšetření plic. Respirační systém můžeme 

z funkčního hlediska rozdělit na plíce, dýchací cesty, hrudník a dýchací svaly. Funkční 

vyšetření bývá indikováno především v případě nutnosti stanovení diagnózy, stanovení 

prognózy onemocnění a monitorování jeho léčby, popřípadě jako součást 

předoperačního vyšetření či pro posudkové účely (Fišerová et al., 2004). 

 ATS/ERS (Americká hrudní společnost/Evropská respirační společnost) vydala 

mnoho metodických pokynů a zpráv, například Standartisation of spirometry (Miller et 

al., 2005b), Interpretative strategies for lung function tests (Pellegrino et al., 2005), 

General considerations for lung function testing (Miller et al., 2005a) nebo Statement on 

respiratory muscle testing (ATS/ERS, 2002).  

 V dokumentu General considerations for lung function testing Miller et al. 

popisuje základní metodické postupy společné pro mnoho testovacích metod. Každé 

pracoviště si je může do určité míry modifikovat, aby byly snadněji aplikovatelné 

s ohledem na technické i personální možnosti každého pracoviště. Dokument obsahuje 

kontraindikace vyšetření, polohu vyšetřovaného, detaily týkající se shromažďování 

údajů o pacientovi, dále o výzkumné laboratoři, hygieně, kvalifikaci vyšetřujícího 

personálu apod. (Miller et al., 2005a). 

 Metody funkčního vyšetření plic můžeme rozdělit do 3 skupin. První skupinou 

jsou vyšetření základní - vyhledávací. Do této skupiny můžeme zařadit měření 

vrcholové výdechové rychlosti a její variability, screeningovou spirometrii a pulzní 

oxymetrii. Tato vyšetření mohou provádět praktičtí lékaři. Do druhé skupiny, základní  - 

rozšířené, patří klasická spirometrie včetně křivky průtok - objem a bronchomotorické 

testy. Tato vyšetření připadají do kompetence alergologů a ambulantních pneumologů. 

Třetí skupinu tvoří specializovaná vyšetření, která se většinou provádí ve 

specializovaných  laboratořích funkčního vyšetřování plic nebo na samostatných 

odděleních funkční diagnostiky. Patří sem vyšetření v celotělovém bodypletysmografu, 

vyšetření difúzní plicní kapacity pro CO2, plicní poddajnosti, spiroergometrické 

vyšetření či vyšetření funkce dýchacích svalů (Palatka, 2006). 
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 Důležité je, aby každé vyšetření prováděl dobře proškolený pracovník. 

Provedení vyšetření je omezeno celkovým stavem a věkem vyšetřovaného, který musí 

být schopný určité míry spolupráce (Fišerová et al., 2004). 

 Vyšetření se nedoporučuje provádět u člověka, který v předešlém měsíci 

prodělal infarkt myokardu. Z důvodu neoptimálního a neopakovatelného výsledku 

měření dále není vhodné testovat lidi s bolestmi hrudníku nebo břicha z jakýchkoli 

příčin, dále s bolestmi v oblasti úst nebo obličeje zhoršující se s vložením náustku, lidi 

se stresovou inkontinencí, demencí nebo zmateností (Miller et al., 2005a). 

 V případě opakovaného testování je vhodné použít stejné testovací zařízení i 

stejného vyšetřujícího a hodina měření by měla být též stejná ± 2 hodiny (Miller et al., 

2005a). Výstupem měření je grafické znázornění v souřadnicovém systému, ze kterého 

odečítáme přímo měřitelné statické a dynamické objemy a kapacity (Palatka, 2006).  

 Pro správnou interpretaci výsledků plicního vyšetření je nutné znát přesné 

antropometrické údaje a anamnestická data vyšetřovaného (věk, pohlaví, tělesnou 

výšku, tělesnou hmotnost aj.). V potaz by se měla brát například i rasa vyšetřovaného. 

Naměřená data a ostatní antropometrické údaje se následně pomocí regresních rovnic 

porovnávají s hodnotami referenčními. To jsou takové hodnoty, které by měl 

vyšetřovaný mít vzhledem ke svému věku, pohlaví, výšce, či váze (Pellegrino et al., 

2005). 

 

1.4.2  Základní parametry 

 

 Pro zhodnocení funkce plic se používá standardizovaná sestava parametrů. Mezi 

nejběžněji používané patří níže uvedené. Postup měření těchto parametrů i jejich 

vyhodnocování je obsaženo ve standardech ATS/ERS (Musil, 2012).  

  Statické plicní objemy se dělí na 4 primární objemy a na 4 kapacity udávané 

v litrech (obrázek 5). U statických plicních objemů není, na rozdíl od objemů 

dynamických, sledován vztah k času. Jsou vyšetřovány tak, že maximální úsilí je 

vyvíjeno pouze na začátku a na konci dechového manévru. 

Dynamické plicní veličiny zahrnují maximální výdechové rychlosti a objemové 

hodnoty získané při usilovném výdechu. Maximální výdechovou rychlostí se rozumí 

maximální rychlost vzduchu v l/s v určitém okamžiku při usilovném výdechu vitální 

kapacity (Fišerová, 2004). 
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1) Statické plicní veličiny: 

 

 Plicní objemy 

o Dechový objem VT - objem vzduchu vdechnutý nebo nadechnutý jedním 

klidovým nádechem nebo výdechem. 

o Inspirační rezervní objem IRV - maximální objem vzduchu, který může být ještě 

nadechnut po klidném nádechu. 

o Exspirační rezervní objem ERV - maximální objem vzduchu, který může být 

ještě vydechnut po klidném výdechu. 

o Reziduální objem RV - objem vzduchu, který zůstává v plicích po maximálním 

výdechu.  

 

 Plicní kapacity 

o Vitální kapacita plic VC - maximální objem vzduchu, který může být nadechnut 

po maximálním výdechu nebo vydechnut po maximálním nádechu.  

o Inspirační kapacita IC - objem vzduchu, který může být vdechnut po klidném 

výdechu. 

o Celková plicní kapacita TLC - objem vzduchu, který obsahují plíce po 

maximálním nádechu. Je dána součtem inspirační a funkční reziduální kapacity 

(IC + FRC) nebo součtem vitální kapacity a reziduálního objemu (VC + RV).  

o Funkční reziduální kapacita FRC - objem vzduchu, který zůstává v plicích po 

klidném výdechu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5. Statické plicní veličiny (Gildea, McCarthy, 2010) 
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2) Dynamické plicní veličiny: 

 

o Usilovná vitální kapacita FVC (l) - objem vzduchu vydechnutého s maximálním 

úsilím a úplností po maximálním nádechu. 

o Jednosekundová vitální kapacita FEV1 (l) - objem vzduchu vydechnutý 

s maximálním úsilím a rychlostí za 1. sekundu po maximálním nádechu. 

o Tiffenaův index FEV1/VC (%) - poměr mezi vitální kapacitou a objemem 

vzduchu vydechnutého s maximálním úsilím za 1. sekundu po maximálním 

nádechu. 

o Vrcholová výdechová rychlost PEF (l.s-1) - maximální výdechová rychlost 

proudu vzduchu, které bylo dosaženo při usilovném výdechu provedeném po 

maximálním nádechu. 

o Vrcholová nádechová rychlost PIF (l.s-1) - maximální nádechová rychlost 

proudu vzduchu, které bylo dosaženo při usilovném nádechu provedeném po 

maximálním výdechu. 

o Maximální výdechová rychlost MEF25, 50, 75 (l.s-1) - rychlost průtoku vzduchu, 

který prochází dýchacími cestami během usilovného výdechového a 

nádechového manévru. 

o AEX - plocha pod výdechovou částí křivky průtok - objem (Musil, 2012). 

 

 

1.4.3 Měření síly respiračních svalů 

 

 Metody měření síly respiračních svalů jsou standardizovány dle ATS/ERS. 

K posouzení síly respiračních svalů lze využít techniky měření maximálních ústních 

tlaků PImax a PEmax při usilovných inspiračních a exspiračních manévrech a měření 

klidové funkce bránice P0.1 (ATS/ERS, 2002). Výhodou těchto testů je jejich 

neinvazivnost, jednoduchost a rychlost a dále také to, že je lze provést jak u dospělých, 

tak i u dětí (Domenech-Clar et al., 2003).  

 Nevýhodou při měření těchto tlaků může být to, že proband při manévru 

nevyvine maximální úsilí. Proto je důležité vyšetřovaného pobízet k 

vyvinutí maximálního úsilí (Syabbalo, 1998). Aldrich a Spiro (1995) dále upozorňují na 
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fakt, že ani reprodukovatelnost několika pokusů PImax nemusí vždy znamenat, že 

vyšetřovaný opravdu vyvinul maximální úsilí. Další vliv na výsledky měření může mít 

samozřejmě i nízká motivace pacienta pro podání maximálního výkonu a nezřídka i 

perorální úniky kolem náustku, a to zejména při vyšších výdechových tlacích a u 

starších osob (Wenn et al., 1997).  Wilson (1984) v tomto případě doporučuje, aby si 

vyšetřovaný během manévru přidržel tváře prsty jedné ruky. Vliv na výsledné hodnoty 

dále může mít i počet předchozích měření, tvz. tréninkový efekt, o kterém mluví např. 

Wenn et al. (1997). Je důležité umět tyto komplikace odlišit a neinterpretovat je jako 

patologický výsledek (Aldrich, Spiro, 1995). 

 Ke spirometrickému vyšetření se nejčastěji používají 2 typy náustků, tzv. 

náustek rigidní nebo náustek s obrubou. Koulouris et al. (1988) testoval vliv použitého 

náustku na výsledné hodnoty PImax a PEmax u vzorku 61 lidí. Prokázalo se, že 

s náustkem s obrubou vykazovali signifikantně nižší hodnoty než s náustkem rigidním. I 

ATS/ERS v „Statement on respiratory muscle testing“ z roku 2002 poukazuje na to, že 

použití rigidního náustku vykazuje vyšší hodnoty než náustek s obrubou, a proto pro 

účely výzkumu raději doporučuje použití náustku rigidního (ATS/ERS, 2002). 

 Hodnoty ústních okluzních tlaků jsou udávány v kilopaskalech (kPa), často také 

v centimetrech vodního sloupce (cm H2O). Hodnoty klesající pod 80% náležitých 

hodnot, i přes splnění podmínek adekvátní spolupráce vyšetřovaného probanda, jsou 

považovány za známku snížení svalové síly, resp. snížení funkce dýchacích svalů 

(Fišerová, 2004). Hautmann  et al. (2000) ovšem jako spodní hranici normy PImax 

stanovil 5. percentil, což u žen znamená 59% a u mužů 60% z náležitých hodnot. 

 

1.4.3.1  PImax a PEmax 
 

 PImax a PEmax představuje nejvyšší udržovaný tlak po dobu 1 s proti 

elektronické záklopce (shuter), a to v závislosti na plicním objemu. Na hranici 

reziduálního objemu (RV) je bránice maximálně protažena kraniálně a je tedy dosaženo 

jejího maximálního napětí. Právě v této poloze vyšetřovaný může vyvinout maximální 

inspirační úsilí (tzv. Müllerův manévr). Proto je dohodou standardizováno, že měření 

hodnoty maximálního inspiračního tlaku PImax se provádí z maximální výdechové 

polohy (poloha RV), nebo alespoň co nejblíže této hranici. Vždy se provádí alespoň 3-5 

pokusů s pauzami 1 minuta (Syabbalo, 1998). 
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Zcela jinak je tomu u maximálního exspiračního ústního tlaku PEmax. Zde se 

měření provádí naopak z maximální nádechové polohy (poloha TLC), (tzv. Valsavův 

manévr). Vyšetřovaný musí maximální úsilí udržet alespoň po dobu 1s a vždy se 

provádí alespoň 3-5 pokusů (ATS/ERS, 2002). 

 

1.4.3.2  P0.1 
 

P0.1 je ústní okluzní tlak měřený 100 ms po začátku nádechu v rámci klidného 

dýchání. V tuto chvíli dojde k přerušení nádechu elektronickou záklopkou na dobu 100 

ms. Parametr P0.1 se využívá k vyhodnocení odpovědi respiračních center (Scott, Burki, 

1990). Vysoké hodnoty mohou ukazovat na zvýšenou aktivitu respiračního centra, 

naopak nízké hodnoty mohou znamenat například slabost a únavu respiračních svalů 

(ATS/ERS, 2002). Zajímavé je, že v pronační poloze můžeme ve srovnání s polohou 

supinační vidět pokles hodnoty P0.1 (Saiki et al., 2011). 

 Kuhlen et al. (1995) uvádí, že se jedná se o velmi užitečný indikátor schopnosti 

samostatného dýchání u pacientů připojených na umělou plicní ventilaci. Za hraniční 

hodnotu pro úspěšný weaning je považována hodnota 6 cm H2O. 
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1.5  Přehled studií 

 

 Měřením a stanovováním normálních hodnot maximálních ústních tlaků se v 

posledních několika desítkách let zabývalo poměrně mnoho autorů z různých částí 

světa, ovšem z České republiky zatím žádný. Nejvýznamnější práci týkající se plicních 

funkcí, referenčních hodnot jednotlivých parametrů i referenčních rovnic zpracoval 

Alois Zapletal a kol. v roce 1984. V knize „Funkce dýchacího ústrojí u dětí a 

mladistvých“ výstižně shrnuje metodiku i výsledky měření plicních funkcí českých dětí 

a mladistvých, ovšem vyjma vyšetření maximálních ústních tlaků a hodnot P0.1 (Zapletal 

et al., 1984). 

 Výsledky studií různých autorů se mnohdy výrazně liší. Odlišnost výsledků 

může být zapříčiněna rozdíly mezi velikostí vyšetřovaného souboru, zvoleným typem 

náustku, úniky vzduchu kolem úst, počtem provedených manévrů, rozdílnými kritérii 

selekce správných manévrů, jiným technickým vybavením nebo jinými zvolenými 

vyšetřovacími postupy (Domenech-Clar et al., 2003). 

 Většina autorů na začátku svých studií zdůrazňuje, že vyšetření maximálních 

ústních tlaků má spoustu výhod. Těmi jsou především neinvazivnost, jednoduchost 

vyšetření, dobrá tolerance vyšetřovanými a také jeho rychlost. Podle dostupných studií 

je zřejmé, že větší pozornost je věnována parametru PImax oproti parametr PEmax nebo 

P0.1 (Domenech-Clar et al., 2003). 

 Nejčastěji zmiňovaným a citovaným autorem studií na toto téma je S.H. Wilson 

a jeho práce „Predicted normal values for maximal respiratory pressure in caucasian 

adults and children“ z roku 1984. Na základě naměřených hodnot maximálních ústních 

tlaků a antropometrických dat 370 probandů předpověděl referenční rovnice pro 

výpočet maximálních respiračních tlaků pro muže, ženy, chlapce a dívky ve věku 7-70 

let. Mnoho autorů jeho výsledné hodnoty i v současné době považuje za vyhovující a 

použitelné. Výsledky studie ukázaly, že chlapci ve věku 7-17 let byli schopni vyvinout 

signifikantně vyšší tlaky než dívky. Hodnoty dívek pro PImax činily 69% z hodnot 

chlapců, pro PEmax pouhých 60%. Také zjistil, že hodnoty PImax byli celkově nižší 

než hodnoty PEmax (PImax činilo 79% z PEmax). Dále zmiňuje informaci, že 

naměřené hodnoty PImax chlapců i dívek korelují s jejich váhou a hodnota PEmax 

s věkem. Průměrná hodnota PEmax chlapců byla 96±23 mm H2O a hodnota PImax 

75±23 mm H2O. PEmax u dívek činí 80±21 mm H2O, PImax 63±21 mm H2O. Velmi 
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cenné jsou konečné regresní rovnice pro hodnoty PImax a PEmax pro dívky i chlapce 

uvedené níže (Wilson et al., 1984). 

 

o Chlapci PImax: 44,5 + (0,75 x váha) 

o Chlapci PEmax: 35 + (5,5 x věk) 

o Dívky PImax:   40 + (0,57 x váha)  

o Dívky PEmax: 24 + (4,8 x věk)  

 

 Ve stejném roce jako Wilson vydal J.S. Wagener et al. studii „Maximal 

respiratory pressures in children“. V průběhu jednoho měsíce 7x naměřil 40 dětí ve 

věku 8-17 let. Hodnoty PImax stanovil 11,1±2,4 kPa, pro PEmax 14,0±3,6 kPa. Chlapci 

v postpubertálním věku vykazovali signifikantně vyšší tlaky, a to především 

v souvislosti s větším objemem svalové hmoty. Hodnoty naměřených tlaků korelovali 

konkrétně s množstvím svalové hmoty na horní končetině, a to v případě chlapců i 

dívek. U chlapců dále byla zřejmá korelace s věkem a výškou (Wagener et al., 1984). 

 Smyth et al. v roce 1984 také měřil maximální ústní tlaky u dospělých a 

adolescentů ve věku 13-18 let, které publikovali ve článku „Maximal inspiratory and 

expiratory pressures in adolescents. Normal values“. Opět potvrdil výsledky Wilsona i 

Wagenera v tom smyslu, že chlapci vykazují signifikantně vyšší ústní tlaky než dívky. 

Smyth et al. pro dívky udává hodnotu PImax 76±25 cm H2O a PEmax 86±22 cm H2O. 

U chlapců je PImax 107±26 cm H2O a PEmax 114±35 cm H2O.  Dívky tedy vykazují 

větší rozdíl mezi PImax a PEmax než chlapci, a to o 13,2%. Na rozdíl od Wilsona a 

Wagenera ovšem nenalezl žádnou signifikantní korelaci s antropometrickými údaji 

(Smyth et al., 1984). 

 Hodnoty maximálních ústních tlaků v poloze sedu a stoje porovnával Tomalak et 

al. v roce 2002. Do výzkumu se zapojilo 296 dětí ve věku 7-14 let. Uvádí ovšem, že 

poloha vyšetřovaného nemá na výsledky měření významný vliv. To, že chlapci 

nadýchali signifikantně vyšší hodnoty, potvrzuje i tato studie. Dále se ukázalo, že 

s věkem chlapců korelují hodnoty PImax i PEmax nezávisle na vyšetřovací poloze, u 

dívek je tak tomu pouze v případě PImax měřeného ve stoje.  Další korelace shledal i 

s hodnotami FEV1, PEF a PIF. Vsedě u dívek hodnota PImax činila 6,53±1,99 kPa, 

hodnota PEmax 6,91±1,79 kPa. PImax u chlapců činila 8,29±2,69 kPa, PEmax 

8,03±2,32 kPa  (Tomalak et al., 2002). 
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 Španělská studie „Maximal static respiratory pressures in children and 

adolescents“ autorů Domenech-Clara et al. si dala za cíl stanovit nové referenční 

hodnoty maximálních ústních tlaků a porovnat je s hodnotami z předchozích studií. 

Poměrně rozsáhlý vzorek tvořilo 392 probandů ve věku 8-17 let. Výsledky opět 

potvrzují to, že chlapci měli vyšší hodnoty PImax i PEmax oproti dívkám a zároveň 

hodnota PEmax byla vyšší než PImax. Dále také hovoří o tom, že hodnoty obou 

respiračních tlaků se zvyšují s věkem nezávisle na pohlaví.  Pro chlapce ve věku 15-17 

let byla určena hodnota PEmax 180±43 cm H2O a PImax 129±24 cm H2O, pro dívky 

PEmax 133±35 cm H2O a PImax 97±24 cm H2O. Referenční rovnice vyplívající 

z výzkumu pro PEmax a PImax pro dívky a chlapce jsou následující (Domenech-Clar et 

al., 2003). 

 

o Chlapci PImax: -27,020 - (4,132 x věk) - (0,003 x výška x váha) 

o Chlapci PEmax: 7,619 + (7,806 x věk) - (0,004 x výška x váha) 

o Dívky PImax:  -33,854 - (1,814 x věk) - (0,004 x výška x váha) 

o Dívky PEmax: 17,901 + (7,22 x věk)  

 

 V roce 2003 zveřejnil Matecki et al. zajímavou studii „Respiratory pressures in 

boys 11-17 years old: A semilongitudinal study“ zaměřenou pouze na chlapce. Studie se 

zúčastnilo 44 chlapců ve věku 11-17 let rozdělených do 3 skupin podle věku. Z jeho 

výzkumu vyplívá, že v období puberty, které souvisí se zvýšením množství svalové 

hmoty, se signifikantně zvyšuje PImax i hodnota PEmax. Hodnota PImax vzrůstá 

z 71,1±4,9 cm H2O v 11 letech na 130,4±10,4 cm H2O v 17 letech. PEmax se mění 

68,7±5,4 cm H2O v 11 letech na 105,4±4,7 cm H2O v 17 letech 

 (Matecki et al., 2003). 

 Srovnáním hodnot PImax v prepubertálním a peripubertálním období s obdobím 

na konci puberty se také zabýval Koechlin et al. ve studii „Changes in respiratory 

muscle endurance during puberty” z roku 2005. Měřili ovšem pouze hodnotu PImax u 

dívek a chlapců. Studie vychází z předpokladu, že v období puberty dochází k mnoha 

změnám. Dýchací svaly zvětšují svojí velikost, mění se jejich chemické a strukturální 

vlastnosti, mění se také rozměry a mechanické vlastnosti hrudníku a dozrává centrální 

nervový systém. I přes to všechno ovšem Koechlin et al. nenašel signifikantní rozdíl 

mezi hodnotami PImax u dívek oproti chlapcům, ani rozdíl mezi hodnotami 

v prepubertálním období a v období na konci puberty  (Koechlin et al., 2005). 
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 Mezi významné studie týkající se maximálních ústních tlaků a jejich korelací 

s jinými parametry je nutné zařadit i poměrně novou australskou studii 

„Charactarization of maximal respiratory pressures in healty children“ D.W. Coxe et al. 

z roku 2012. Studie vychází z měření 168 chlapců a dívek ve věku 5-18 let a je 

zaměřená především na schopnost probandů reprodukovat výsledek měření. Zjistil, že 

67% vyšetřovaných bylo schopno zopakovat inspirační i exspirační manévr s odchylkou 

10% od nejlepšího výsledku. Nejzajímavějším výstupem této studie je ovšem to, že Cox 

označil Wilsonovi referenční hodnoty z roku 1984 i v dnešní době za odpovídající a pro 

testované australské děti použitelné. Upozorňuje však, že jsou zapotřebí další studie, 

které by stanovili referenční rovnice i pro jiná etnika (Cox et al., 2012). 

 Tomuto tvrzení ovšem odporuje Sachs et al., který se v roce 2009 ve studii 

„Performance of maximal inspiratory pressure tests and maximum inspiratory pressure 

reference equations for 4 race/ethnic groups“ zabýval stanovením referenčních rovnic 

pro 4 etnické skupiny (Afroameričané, Hispánci, Asiaté a Evropané). Vyšetřil 3849 lidí 

ve věku 45-84 let a následně určil hodnoty PImax pro ženy 73±26 cm H2O a pro muže 

97±29 cm H2O bez ohledu na etnickou skupinu. Neshledal totiž žádnou korelaci mezi 

hodnotou PImax a etnickou skupinou. Pouze určil, že vyšší PImax koreluje s mužským 

pohlavím, mladším věkem, menší výškou, obezitou a vyšší hodnotou FVC  (Sachs et al., 

2009). 

 V oblasti maximálních ústních tlaků u dospělých je velmi ceněn výzkum L.F. 

Blacka a R. Hyatta v práci „Maximal respiratory pressure: Normal values and 

relationship to age and sex z roku 1969“. Zjistili, že u lidí mladších 55 let nedochází 

k žádné regresi hodnot ústních tlaků. S rostoucím věkem ovšem klesala hodnota PEmax 

u obou pohlaví a hodnota PImax u žen. Také stanovil referenční rovnice uvedené níže 

(Black, Hyatt, 1969). 

 

o Muži  PImax:  143-0,55 x věk 

o Muži PEmax:  268-1,03 x věk 

o Ženy PImax:  104-0,51 x věk 

o Ženy PEmax:  170-0,53 x věk 

 

 V roce 2000 Hautmann et al. ve studii „Maximal inspiratory mouth pressures 

(PIMAX) in healthy subjects - what is the lower limit of normal?“ stanovil hodnotu 

PImax  pro muže 9,95 kPa a pro ženy 7,43 kPa. Vycházel z měření 504 lidí ve věku 18-
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82 let. Korelaci shledal s výškou, váhou, BMI, FEV1, FVC, ovšem nejvíce korelujícím 

faktorem bylo pohlaví a věk. Kouření naopak dle jeho zjištění nekoreluje vůbec 

(Hautmann et al., 2000). 

  Zajímavé jsou také brazilské studie týkající se vztahu ústních tlaků s 

hodnotou BMI, jejichž výsledky se mnohdy zcela rozcházejí. Například Magnani a 

Cataneo (2007) vyšetřili muže a ženy s BMI≥44,42 a nenašli žádnou korelaci mezi 

ústními tlaky a BMI. Pazzianotto-Forti et al. (2012) porovnával morbidně obézní ženy 

s ženami s normální hodnotou BMI. Zjistil, že hodnota PImax u obézních žen je výrazně 

vyšší (87,83±21,40 cm H2O), než u žen z druhé skupiny (72±15,23 cm H2O). Costa et 

al. (2010), který PImax a PEmax vyšetřoval pomocí manometrie shledal vyšší hodnoty 

dokonce v případě obou tlaků ve skupině obézních žen. Autoři toto odůvodňují 

tvrzením, že dýchací svaly obézních lidí jsou adaptovány na chronické přetížení a mají 

specifické histologické a metabolické složení. Dochází u nich k přeměně svalových 

vláken, kdy mají méně vláken typu I a převahu vláken typu II. Také mají větší objem 

svalové hmoty a silnější svalovou kontrakci.  

 Měřením maximálních ústních tlaků u dospělých se dále zabýval např. Cook et 

al. (1964), Bruschi et al. (1992), Enright et al. (1994) či Vincken et al. (1987) 

 Parametru P0.1 se věnuje o poznání méně autorů. Dostupné publikované studie 

tento parametr nahlíží především v souvislosti s umělou plicní ventilací, resp. 

s weaningem. Scott a Burki v roce 1990 měřili P0.1 u zdravých lidí i u lidí s obstrukčním 

a restrikčním onemocněním. U normální populace nezjistili žádný signifikantní vztah 

mezi věkem nebo pohlavím a hodnotou P0.1. Hodnota P0.1 pro lidi mladší 30 let byla 

určena 0,73 ± 0,25 cm H2O (Scott, Burki, 1990). 
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2 CÍLE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

 

2.1 Cíle práce 

 
 
 Vzhledem k chybějícím referenčním hodnotám parametrů PImax, PEmax a P0.1 

pro české chlapce a dívky ve věku 14-15 let jsme si za hlavní cíl této práce stanovili 

vyšetření těchto parametrů a stanovení referenčních hodnot. Dalším cílem této práce je 

definovat vztahy mezi těmito parametry a antropometrickými údaji probandů a 

vyhodnotit jejich případné korelace. V případě signifikantní korelace je dalším cílem 

stanovení referenční rovnice pro výpočet příslušného parametru. Během plicního 

vyšetření probandů v rámci této práce budou zaznamenány i ostatní spirometrické 

parametry (VT, FVC, PEF aj.), a proto bude možné definovat vztahy PImax, PEmax  

P0.1 také s nimi.    

 
 

2.2 Výzkumné otázky 

 

1. Jaké jsou referenční hodnoty PImax, PEmax a P0.1 pro normální populaci ve 

věkovém rozmezí 14-15 let? 

 

2. Jsou hodnoty PImax, PEmax a P0.1 chlapců signifikantně vyšší než u dívek? 

 

3. Korelují hodnoty PImax, PEmax a P0.1 s antropometrickými údaji? 

 
4. Lze stanovit referenční rovnice pro parametry PImax, PEmax a P0.1 pro normální 

populaci ve věkovém rozmezí 14-15 let??? 

 
5. Korelují hodnoty PImax, PEmax a P0.1 s ostatními spirometrickými parametry? 
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3 METODIKA 

 

3.1 Charakteristika výzkumného souboru 

 

 Pro účely výzkumu bylo naměřeno 115 probandů ve věkovém rozmezí 14-15 let 

(resp. 14,00-15,99 let). Do výzkumu ovšem mohlo být zařazeno pouze 102 probandů, 

konkrétně 47 dívek (46%) a 55 chlapců (54%).  Vzorek byl vybrán na základě kvótního 

výběru, kdy kvótami bylo pohlaví, věk a zdravotní stav probandů. Jednalo se pouze o 

českou populaci. Vyloučeni museli být probandi s chronickým respiračním 

onemocněním (např. klinicky významné astma bronchiale) a/nebo s onemocněním 

pohybového aparátu (např. významná deformita hrudníku či významná skolióza páteře). 

 Podrobnější charakteristika zkoumaného souboru je uvedena v Tabulce 1. 

 

N = 102 Průměr SD Minimum Maximum 

Věk (rok) 15,22 0,50 14,02 15,95 

Hmotnost (kg) 59,55 8,80 42,80 86,60 

Výška (cm) 170,29 7,78 155,40 188,00 

BMI (kg/m2) 20,46 2,64 15,57 26,61 

BSA (m2) 1,69 0,14 1,42 2,13 

 

Tabulka 1. Antropometrická charakteristika zkoumaného souboru 

 

3.2 Použité metody a techniky sběru dat 

 
 Před samotným šetřením bylo kontaktováno vedení předem vybraných 

školských zařízení v různých částech Prahy i mimo ni a následně i zákonní zástupci 

probandů. Ti byli v rámci rodičovských schůzek informováni o účelu a průběhu 

výzkumu a v případě souhlasu se zapojením svého dítěte do výzkumu podepsali 

informovaný souhlas. Vlastní šetření probíhalo v období od prosince 2013 do března 

2014, vždy v příslušném školském zařízení v pro výzkum vyhrazené místnosti.  
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3.3 Antropometrické vyšetření 

 
 Pro zpracování výzkumu bylo nutné zjistit základní anamnestické údaje, dále 

změřit tělesnou výšku, tělesnou hmotnost, vypočítat hodnotu BMI a BSA a nakonec 

vyšetřit plicní funkce. 

 Měření výšky probíhalo pomocí antropometru s přesností odečtu na 1 mm. 

Proband byl vždy zkorigován do polohy stoje spatného, kdy se hýždě a lopatky dotýkaly 

svislé stěny. Horní končetiny volně visí podél těla a hlava je orientována v 

tzv. frankfurtské horizontále, určené spojnicí dolního okraje očnice a zevního 

zvukovodu. Hmotnost probandů byla měřena digitální váhou vestoje, vždy pouze ve 

spodním prádle.  

 Hodnota BMI byla vypočítána dle vzorce BMI = hmotnost / výška2, udáváno 

v kg/m2. Odhad povrchu těla (BSA) byl vypočítán vzorcem dle DuBois, kdy 

BSA=(hmotnost0,425*výška0,725)*0,007184, udáváno v m2. 

 

3.4 Spirometrické vyšetření 

 
 Spirometrické vyšetření bylo prováděno na přístroji MasterScope Jaeger (verze 

4.5, Jaeger, VIASYS, Wuerzburg, Německo) s přídavným modulem pro měření síly 

respiračních svalů. Jedná se o přístroj s otevřeným systémem s pneumotachografem, 

který měří průtoky vdechovaného a vydechovaného vzduchu. Pro práci s přístrojem 

byly zaškolené dvě osoby. 

 Aby mohly být výsledky považované za validní, před každým měřením bylo 

nutné na přístroji nastavit příslušné okolní podmínky (teplotu, tlak, nadmořskou výšku 

atd.) a poté ještě následovala kalibrace přístroje. Před měřením bylo na 

pneumotachograf nasazeno prodlužovací kolénko a na něj dezinfikovaný náustek. Vždy 

bylo použito nosního klipsu.  

 Poloha probanda během měření byla ve vzpřímeném sedu na židli se zádovou 

opěrkou. Kyčelní, kolenní i hlezenní klouby byly v úhlovém nastavení 90°-90°-90° a 

obě horní končetiny držely pneumotachograf s přídavným modulem.  

Spirometrické vyšetření bylo zahájeno klidovou spirometrií, následovala 

spirometrie usilovná, dále měření maximálního inspiračního tlaku (PImax), 

maximálního exspiračního tlaku (PEmax) a na závěr měření funkce dýchacího svalstva 
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pomocí okluzních technik (P0.1). Výsledky těchto vyšetření velice záleží na aktivní 

spolupráci probanda, proto byl před každým manévrem seznámen s jeho přesným 

průběhem a poté byl ještě vyšetřujícím slovně pobízen k vyvinutí maximálního úsilí.  

Kompletní vyšetření jednoho probanda trvalo přibližně 15 minut a vždy ho 

prováděly dvě vyškolené osoby. 

 

3.4.1 Klidová spirometrie (křivka objem - čas) 

 
 Vyšetření klidové spirometrie se provádí tak, že proband nejdříve klidně dýchá, 

zatímco přístroj propočítá jeho klidovou dechovou hodnotu. Poté provede klidný 

maximální výdech následovaný maximálním možným nádechem. Naměřené hodnoty 

jsou zaznamenávány do spirometrické křivky (spirogramu), který v souřadnicovém 

systému zobrazuje závislost změny objemu plic v čase. Manévr je prováděn 3x a 

následně je přístrojem automaticky vybrán nejlepší pokus. Hlavními získanými 

parametry jsou VT, ERV, IRV, VC, IC, BF aj.. 

 

3.4.2 Usilovná spirometrie (křivka průtok - objem) 

 
 Proband je po krátkém intervalu klidového dýchání vyzván k maximálnímu 

možnému klidnému výdechu, maximálnímu hlubokému nádechu a maximálnímu 

prudkému výdechu. Výsledná křivka zobrazuje závislost průtoku vzduchu dýchacími 

cestami na objemu plic. Manévr je opět prováděn 3x a následně je přístrojem 

automaticky vybrán nejlepší pokus. Hlavní parametry získané usilovnou spirometrií 

jsou FVC, FEV1, PEF, MEF25, MEF50, MEF75 aj..  

 

3.4.3 Maximální inspirační tlak (PImax) 

 
  PImax je tlak v ústech při maximálním nádechovém manévru. Měření 

maximální svalové síly se provádí z krajní výdechové polohy, kdy následuje maximální 

nádechový manévr proti uzavřené záklopce (shutter) po dobu minimálně 3s. Tento 

manévr se opakuje 3x. 
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3.4.4 Maximální exspirační tlak (PEmax) 

 
 PEmax je tlak v ústech při maximálním výdechovém manévru. Měření 

maximální svalové síly se provádí z krajní nádechové polohy, kdy následuje maximální 

výdechový manévr proti uzavřené záklopce (shutter) po dobu minimálně 3s. Tento 

manévr se též opakuje 3x. 

 

3.4.5 Ústní okluzní tlak (P0.1) 

 
  P0.1 je ústní tlak měřený po dobu 100 ms trvajícího přerušení klidového nádechu 

elektronickou záklopkou. Je potřeba získat 5 hodnot, tedy 5x aktivovat shutter. 

Zaznamenána je tak klidová funkce bránice. 

  

 

3.5 Statistická analýza 

 

 Naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí statistických nástrojů v programu 

Statistika 12. Data byla vyhodnocena pomocí nepárového T-testu s hladinou 

významnosti určenou p≤0,05. K vyhodnocení korelace jednotlivých parametrů byl dále 

využit Pearsonův korelační koeficient r. Hodnota korelačního koeficientu r < 0 značí 

zcela nepřímou závislost (antikorelaci), tedy čím více se zvětší hodnoty v první skupině 

znaků, tím více se zmenší hodnoty v druhé skupině znaků. Hodnota korelačního 

koeficientu r > 0 značí naopak zcela přímou závislost (korelaci). Pokud je korelační 

koeficient r = 0 (nekorelovanost), pak mezi znaky není žádná statisticky zjistitelná 

lineární závislost. 

 

  

 

 

 

 



 

41 
 

4 VÝSLEDKY 

 

4.1 Antropometrická charakteristika probandů 

  

 Výzkumu se zúčastnilo 102 probandů, konkrétně 55 chlapců (54%) a 47 dívek 

(46%) ve věkovém rozmezí 14-15 let. Podrobnější antropometrická charakteristika 

souboru dle pohlaví je uvedena v Tabulce 2 pro chlapce a v Tabulce 3 pro dívky. 

 

 

Tabulka 2. Antropometrická charakteristika chlapců 

 

 

 

 

Tabulka 3. Antropometrická charakteristika dívek 

 

Chlapci   N=55 Průměr SD Medián Minimum Maximum 

Věk (rok) 15,19 0,53 15,28 14,13 15,91 

Hmotnost (kg) 62,03 9,71 63,30 44,30 86,60 

Výška (cm) 174,16 7,35 175,40 156,80 188,00 

BMI (kg/m2) 20,37 2,89 20,70 15,57 26,61 

BSA (m2) 1,75 0,15 1,74 1,42 2,13 

Dívky    N=47 Průměr SD Medián Minimum Maximum 

Věk (rok) 15,27 0,47 15,36 14,02 15,95 

Hmotnost (kg) 56,66 6,60 56,80 42,80 72,60 

Výška (cm) 165,77 5,54 165,80 155,40 176,40 

BMI (kg/m2) 20,56 2,35 20,32 15,81 25,97 

BSA (m2) 1,62 0,10 1,62 1,42 1,87 
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4.2 Referenční hodnoty PImax, PEmax a P0.1 

 
 

 Na podkladě vyšetření 102 probandů byly určeny průměrné hodnoty 

maximálních ústních tlaků PImax a PEmax a parametru P0.1. Doplněné jsou i hodnoty 

směrodatných odchylek, mediánů a také maximálních a minimálních naměřených 

hodnot. Uvedené průměrné hodnoty lze považovat za referenční pro normální českou 

populaci dívek a chlapců ve věkovém rozmezí 14-15 let. Všechny hodnoty ústních tlaků 

jsou uváděny v kilopaskalech (kPa). 

 Výsledné hodnoty jsou uvedeny v přehledných tabulkách (Tabulka 4-11) a 

histogramech (Obrázek 6-11). V Tabulce 4 jsou zobrazeny výsledné referenční hodnoty 

parametrů PImax, PEmax i P0.1 celého zkoumaného souboru, tedy bez ohledu na 

pohlaví. V následujících podkapitolách jsou uvedeny referenční hodnoty pro každý 

parametr a pohlaví zvlášť.   

 Z Tabulky 5 můžeme vyčíst, že hodnota PEmax je v rámci celého souboru 

signifikantně vyšší než hodnota PImax, a to s hladinou významnosti p=0,000381. 

 

 

N = 102 Průměr SD Medián Minimum Maximum 

PImax 8,13 2,59 8,14 1,71 16,33 

PEmax 9,54 2,98 9,39 3,01 18,43 

P0.1 0,18 0,09 0,15 0,02 0,53 

 

Tabulka 4. Výsledné hodnoty PImax, PEmax a P0.1 bez ohledu na pohlaví (v kPa) 

 

 

Tabulka 5. Rodzíl mezi PImax a PEmax v rámci celého zkoumaného souboru 

 

N = 102 Průměr SD p 

PImax 8,13 2,59 
0,000381 

PEmax 9,54 2,98 
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4.2.1 Parametr PImax 

 

 

Chlapci N=55 Průměr SD Medián Minimum Maximum 

PImax 9,30 2,41 8,98 4,39 16,33 

 

Tabulka 6. Výsledná hodnota parametru PImax u chlapců (v kPa) 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. Histogram parametru PImax u chlapců  
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Dívky N=47 Průměr SD Medián Minimum Maximum 

PImax 6,75 2,07 7,05 1,71 10,97 

 
Tabulka 7. Výsledná hodnota parametru PImax u dívek (v kPa) 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 7. Histogram parametru PImax u dívek 
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4.2.2 Parametr PEmax 

 
 
 
 

Chlapci N=55 Průměr SD Medián Minimum Maximum 

PEmax 10,76 2,98 9,98 5,59 18,43 

 
Tabulka 8. Výsledná hodnota parametru PEmax u chlapců (v kPa) 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 8. Histogram parametru PEmax u chlapců 
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Dívky N=47 Průměr SD Medián Minimum Maximum 

PEmax 8,11 2,26 8,10 3,01 11,93 

 
Tabulka 9. Výsledná hodnota parametru PEmax u dívek (v kPa) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 9. Histogram parametru PEmax u dívek 
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4.2.3 Parametr P0.1 

 
 
 
 

Chlapci N=55 Průměr SD Medián Minimum Maximum 

P0.1 0,18 0,10 0,16 0,02 0,53 

 
Tabulka 10. Výsledná hodnota parametru P0.1 u chlapců (v kPa) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 10. Histogram parametru P0.1 u chlapců 
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Dívky N=47 Průměr SD Medián Minimum Maximum 

P0.1 0,17 0,09 0,15 0,10 0,46 

 
Tabulka 11. Výsledná hodnota parametru P0.1 u dívek (v kPa) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 11. Histogram parametru P0.1 u dívek 
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4.3 Porovnání hodnot PImax, PEmax a P0.1 chlapců a dívek 

 
 
 Pomocí nepárového T-testu byly porovnány průměrné hodnoty PImax, PEmax a 

P0.1 vyšetřených chlapců a dívek. Z Tabulky 12 je evidentní, že průměrné hodnoty 

PImax a PEmax jsou u chlapců signifikantně vyšší než u dívek a to na hladině 

významnosti p=0,000000, resp. p=0,000003 (označeno modře). Naopak 

z hodnoty p=0,757114 pro parametr P0.1 lze soudit jeho nezávislost na pohlaví 

vyšetřovaného.  

 Pro přehlednost je srovnání obou pohlaví uvedeno na Obrázku 12 pro parametr 

PImax, na Obrázku 13 pro parametr PEmax a na Obrázku 14 pro parametr P0.1. 

 

 
Tabulka 12. Nepárový T-test pro parametry PImax, PEmax a P0.1 chlapců a dívek (v 
kPa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 12. Krabicový graf pro parametr PImax u chlapců a dívek 

N = 102 Průměr SD p 
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PImax 9,30 6,75 2,41 2,07 0,000000 
PEmax 10,76 8,11 2,98 2,26 0,000003 

P0.1 0,18 0,18 0,10 0,09 0,757114 
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Obrázek 13. Krabicový graf pro parametr PEmax u chlapců a dívek 
 

 
Obrázek 14. Krabicový graf pro parametr P0.1 u chlapců a dívek 
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4.4 Korelace PImax, PEmax a P0.1 s antropometrickými údaji a 

referenční rovnice 

 
 

 Pro zjištění korelace parametrů PImax, PEmax a P0.1 s antropometrickými údaji 

byl použit Pearsonův korelační koeficient r. Hodnotila se míra korelace s věkem, 

výškou, hmotností, BMI a tělesným povrchem (BSA). Po vyhodnocení se signifikantní 

korelace objevily ve třech případech a to pouze u chlapců. Za signifikantní lze 

považovat hodnotu p≤0,05, která je vždy zvýrazněna modře.  

 Jako nejsilnější se ukázala korelace PEmax/BMI, a to s hladinou významnosti 

p=0,01763 (viz. Tabulka 13 a Obrázek 15). Druhá nejsilnější korelace s p=0,031502 

náleží parametrům PEmax/hmotnost (viz. Tabulka 14 a Obrázek 16). Nejslabší, ale stále 

signifikantní je korelace PImax/BMI s p=0,042686 (viz. Tabulka 15 a Obrázek 17). 

 Na základě těchto korelací byly v případě chlapců stanoveny následující 

referenční rovnice pro parametr PEmax a PImax.  

 

 

 

 PEmax = 4,0638 + 0,32884 * BMI 

 
 
 

 PEmax = 5,2278 + 0,08921 * hmotnost 

 
 

 
 PImax = 4,6448 + 0,22869 * BMI 
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Tabulka 13. Korelace parametrů PEmax/BMI u chlapců  

 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 15. Korelace parametrů PEmax/BMI u chlapců 

 

 

 

 

 

Chlapci   N=55 Průměr SD r p 

BMI 20,36673 2,891902 
0,318934 0,01763 
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Tabulka 14. Korelace parametrů PEmax/hmotnost u chlapců 

 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 16. Korelace parametrů PEmax/hmotnost u chlapců 
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Tabulka 15. Korelace parametrů PImax/BMI u chlapců 

 
 
 
 
 

 

Obrázek 17. Korelace parametrů PImax/BMI u chlapců 
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 V Tabulkách 16 - 23 jsou pro úplnost uvedeny korelace parametrů PImax, 

PEmax a P0.1 s ostatními antropometrickými údaji, ovšem žádná z nich již není 

signifikantní. 

 

Chlapci - věk r p 

PImax -0,010470 0,939526 

PEmax 0,115850 0,399634 

P0.1 0,060792 0,659285 

 
Tabulka 16. Korelace PImax, PEmax a P0.1 s věkem chlapců 
 
 

 
Tabulka 17. Korelace PImax, PEmax a P0.1 s věkem dívek 
 
 

 
Tabulka 18. Korelace PImax, PEmax a P0.1 s výškou chlapců 
 
 

 
Tabulka 19. Korelace PImax, PEmax a P0.1 s výškou dívek 

Dívky - věk r p 

PImax -0,108302 0,468684 

PEmax -0,017272 0,908263 

P0.1 -0,129656 0,385057 

Chlapci - výška r p 

PImax 0,030311 0,826121 

PEmax 0,020252 0,883321 

P0.1 -0,042178 0,759793 

Dívky - výška r p 

PImax -0,093864 0,530294 

PEmax -0,128302 0,390083 

P0.1 0,024262 0,871403 
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Tabulka 20. Korelace PImax, PEmax a P0.1 s BSA chlapců 
 
 
 

 
Tabulka 21. Korelace PImax, PEmax a P0.1 s BSA dívek 
 
 
 

 
Tabulka 22. Korelace PImax, PEmax a P0.1 s hmotností dívek 
 
 
 

 
Tabulka 23. Korelace PImax, PEmax a P0.1 s BMI dívek 

Chlapci - BSA r p 

PImax 0,218497 0,109016 

PEmax 0,242896 0,073961 

P0.1 0,117729 0,391979 

Dívky - BSA r p 

PImax 0,091216 0,542009 

PEmax -0,028432 0,849538 

P0.1 0,070725 0,636641 

Dívky - hmotnost r p 

PImax 0,159789 0,283329 

PEmax 0,031660 0,832685 

P0.1 0,074513 0,618646 

Dívky - BMI r p 

PImax 0,198824 0,180316 

PEmax 0,091033 0,542821 

P0.1 0,058317 0,697002 
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4.5 Korelace PImax, PEmax a P0.1 se spirometrickými parametry  

 
 

 Pro zjištění míry korelace ostatních spirometrických parametrů 

s antropometrickými údaji byl shodně použit Pearsonův korelační koeficient r. 

Testovány byly parametry VC IN, VC EX, IC, ERV, VT, FVC, FEV1, FEV1 % VC 

MAX, PEF, MEF25, MEF50, MEF75 a AEX.  

 U chlapců se prokázala signifikantní korelace PImax/IC, dále PEmax/PEF a také 

P0.1/VT. Všechny parametry s příslušnou hodnotou Pearsonova koeficientu r jsou 

přehledně zaznamenány v Tabulce 2. Modře jsou označeny hodnoty korelující. 

  

   

Chlapci   N = 39 PImax PEmax P0.1 

VC IN 0,233829 0,153646 0,196318 

VC EX 0,252536 0,191149 0,169492 

IC 0,365694 0,277684 0,182125 

ERV -0,008280 -0,008384 0,055473 

VT 0,245742 0,155906 0,565660 

FVC 0,208130 0,148229 0,120805 

FEV1 0,234509 0,195598 0,185530 

FEV1%VC MAX 0,002330 0,022222 0,046114 

PEF 0,306854 0,342910 0,250382 

MEF75 0,153615 0,129072 0,166038 

MEF50 0,159091 0,149926 0,280254 

MEF25 0,234758 0,237709 0,259792 

AEX 0,309560 0,281018 0,239412 

 

Tabulka 24. Korelace PImax, PEmax a P0.1 se spirometrickými parametry chlapců 

(v kPa) 
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 U dívek byla prokázána signifikantní korelace parametrů PImax, PEmax i P0.1 

s parametrem PEF a dále také  PImax, PEmax i P0.1 s parametrem MEF25. Hodnoty 

Pearsonova koeficientu r jsou přehledně shrnuty v Tabulce 25 a v případě korelace opět 

modře zvýrazněny. 

 

 

 

Dívky   N = 39 PImax PEmax P0.1 

VC IN 0,183256 -0,050887 0,085810 

VC EX 0,198834 -0,007006 0,014195 

IC -0,087989 -0,185271 -0,228413 

ERV 0,287367 0,188449 0,259283 

VT 0,126618 -0,145108 0,102192 

FVC 0,187252 -0,008030 0,082084 

FEV1 0,251643 0,046732 0,179104 

FEV1%VC MAX 0,192493 0,149653 0,258043 

PEF 0,504370 0,548734 0,375342 

MEF75 0,032580 -0,129722 0,075524 

MEF50 0,209365 0,146613 0,269779 

MEF25 0,478152 0,509796 0,381772 

AEX 0,303926 0,232900 0,253262 

 

Tabulka 25. Korelace PImax, PEmax a P0.1 se spirometrickými parametry dívek  

(v kPa) 
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5 DISKUZE 
 

 V předkládané diplomové práci jsme sledovali hodnoty maximálních ústních 

tlaků (PImax a PEmax) a klidové funkce bránice (P0.1) u normální české populace ve 

věkovém rozmezí 14-15 let. Kromě referenčních hodnot pro chlapce a dívky jsme 

vyhodnotili i vztahy mezi ústními tlaky a antropometrickými údaji a také mezi ústními 

tlaky a ostatními spirometrickými parametry.  

 Problematika ústních tlaků a jejich vztahu s jinými parametry zatím není v České 

republice příliš diskutovaným tématem a ani v zahraničních zdrojích nenajdeme mnoho 

studií na toto téma. Díky tomu, že vyšetření ústních tlaků je jednoduchý, neinvazivní a 

rychlý způsob, jak zhodnotit funkci dýchacích svalů, a tedy i bránice, jeho popularita 

stále stoupá.  

 Bránici můžeme označit za hlavní inspirační sval (Véle, 2006), avšak kromě 

funkce respirační plní i další, neméně významné úlohy. Především její posturální funkce 

v rámci hlubokého stabilizačního systému páteře je v dnešní době velmi diskutovaným a 

zkoumaným tématem. Dalším rozvíjejícím se trendem je pohled na bránici jako na 

důležitou součást antirefluxního mechanismu (Komínek et al., 2013). Předpokládáme 

tedy, že vyšetření ústních tlaků je možné využít nejen pro diagnostiku plicních chorob, 

ale i v diagnostice a zhodnocení léčebného efektu v rámci poruch pohybového aparátu 

či gastroezofageálního refluxu. Stanovení referenčních hodnot ústních tlaků pro určité 

věkové skupiny je proto nezbytné. 

 

 Vybrané plicní funkce byly měřeny dle standardů ATS/ERS. Abychom mohli 

výsledky správně interpretovat, kromě vyšetření plicních funkcí bylo nezbytné 

zaznamenat i přesné antropometrické údaje a anamnestická data vyšetřovaného (věk, 

pohlaví, tělesnou výšku, tělesnou hmotnost, BMI, BSA aj.).  

 Během měření plicních funkcí jsme se setkali s několika komplikacemi.  

Nejčastějším problémem byla neschopnost udržení vzpřímeného sedu probanda 

v průběhu celého vyšetření, avšak po korekci vyšetřujícím byli všichni probandi schopni 

uvolněný sed zkorigovat zpět do sedu vzpřímeného. 

 Jak upozorňuje Syabbalo (1998), v případě některých probandů bylo velmi 

důležité slovní pobízení k vyvinutí maximálního úsilí. Toto se týkalo především skupiny 

dívek, které vykazovaly menší motivaci k podání maximálního výkonu.  
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 Dle pokynů ATS/ERS (2002) a na základě výzkumu Koulourise et al. (1988) 

jsme pro vyšetření zvolili rigidní náustek. Především u chlapců, kteří byli schopni 

vyvinout větší výdechové úsilí, ovšem docházelo k perorálním únikům kolem náustku. 

Na tento problém upozorňuje například i Wenn et al. (1997).  Wilson et al. (1984) 

v tomto případě doporučuje, aby si vyšetřovaný během manévru přidržoval tváře prsty 

jedné ruky, což se nám s dobrým efektem osvědčilo. 

 V rámci této práce bylo stanoveno 5 Výzkumných otázek. Vhledem k tomu, že 

v této práci jsou hodnoty tlaků uváděné v kilopaskalech (kPa) a v některých 

zahraničních studiích v centimetrech vodního sloupce (cm H2O), v případě porovnávání 

údajů jsou použité hodnoty převedené na kPa. 

 

 Výzkumná otázka č. 1 byla položena za účelem stanovení referenčních hodnot 

parametrů PImax, PEmax a P0.1 pro normální českou populaci ve věkovém rozmezí 14-

15 let. V případě srovnání referenčních hodnot z našeho výzkumu (kapitola 4.2) 

s výsledky ostatních studií zmiňovaných v kapitole 1.5, můžeme vidět, že námi 

stanovené referenční hodnoty se nachází spíše ve středu všech výsledných hodnot 

ostatních autorů. Nejvyšší referenční hodnoty pro PImax a PEmax stanovil Domenech-

Clar et al. (2003) a naopak velmi nízké například Wilson et al. (1984) či Tomalak et al. 

(2002). Jako příklad bychom mohli uvést parametr PEmax u chlapců, kdy Domenech-

Clar et al. (2003) naměřil 17,65±4,22 kPa, v rámci naší studie byl průměr hodnot 

10,76±2,98 kPa a Tomalak et al. (2002) udává pouhých 8,03±2,32 kPa.  

 K porovnání parametru P0.1 nemáme dostupné žádné studie zabývající se 

podobnou věkovou skupinou jako je naše. K dispozici máme pouze studii Scott, Burki 

(1990), kteří pro věkovou skupinu lidí mladších 30 let určili P0.1 0,07±0,02 kPa, oproti 

našemu výrazně vyššímu P0.1 0,18±0,09 kPa. 

 Pokud bychom vyhodnotili hodnoty maximálních ústních tlaků bez ohledu na 

pohlaví (kapitola 4.2) je evidentní, že parametr PEmax vykazuje signifikantně vyšší 

hodnoty než PImax a to s hladinou významnosti p=0,000381. Průměrná hodnota PEmax 

totiž činila 9,54±2,98 kPa a hodnota PImax 8,13±2,59 kPa. Ke stejnému závěru dospěli 

i Wilson et al. (1984),  Wagener et al. (1984), Smyth et al. (1984), Cox et al. (2012), či 

Domenech-Clar et al. (2003). Například Tomalak et al. (2002) ovšem zaznamenal vyšší 

hodnotu PEmax pouze u dívek, u chlapců byla naopak nižší. 
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 Na rozdíly hodnot ústních tlaků mezi pohlavími jsme se zaměřili v rámci 

Výzkumné otázky č. 2. Pokud porovnáme průměrné hodnoty ústních tlaků dívek a 

chlapců (kapitola 4.3), zjistíme, že hodnoty PImax a PEmax jsou u chlapců 

signifikantně vyšší než u dívek, a to na hladině významnosti p=0,000000 a p=0,000003. 

Toto opět jednoznačně odpovídá výsledkům Wilsona et al. (1984),  Wagenera et al. 

(1984), Smythe et al. (1984), i Domenech-Clara et al. (2003). Tento fenomén lze 

vysvětlit větším objemem svalové hmoty u chlapců, především jejím nárůstem v období 

puberty, jak popisuje Matecki et al. (2003).  Naopak Koechlin et al. (2005), který 

vyšetřoval pouze parametr PImax, nezjistil žádný signifikantní vztah s pohlavím.  

 Signifikantní vztah věku a hodnoty P0.1 v rámci tohoto výzkumu nebyl prokázán 

(p=0,757114). 

 

 Výzkumná otázka č. 3 byla zaměřena na zjištění vztahů a míry korelace ústních 

tlaků s jednotlivými antropometrickými údaji. Autoři studií na toto téma kromě pohlaví 

nejběžněji testují vztahy ústních tlaků s věkem, výškou, hmotností, méně často s BMI či 

BSA.  

 Signifikantní korelace s věkem udává např. Wilson et al. (1984) pro parametr 

PEmax u chlapců i dívek, dále Wagener et al. (1984) a Tomalak et al. (2002) v případě 

PImax i PEmax u chlapců a Domenech-Clar et al. (2003) i v případě dívek. Hautmann 

et al. (2000) také prokázal silnou korelaci PImax s věkem u dospělých.  

 To, že v rámci našeho výzkumu byl věk nejméně korelujícím antropometrickým 

údajem ze všech (kapitola 4.4), je možné vysvětlit úzkým věkovým rozmezím našich 

probandů oproti studiím výše uvedených autorů.  

 Ani s tělesnou výškou jsme žádné signifikantní korelace nezaznamenali. Určitou 

míru korelace ovšem v případě chlapců nalezl např. Wagener et al. (1984) a dále také 

Hautmann et al. (2000). Jako další parametr byl zvolen tělesný povrch (BSA). Žádné 

studie, které by se týkaly vztahu ústních tlaků s BSA, jsme nenalezli a ani v našem 

případě žádná signifikantní korelace nebyla prokázána. V případě chlapců ale jistá 

tendence patrná je, a to především u parametru PEmax (p=0,073961).  

 Jinak je tomu ovšem v případě hmotnosti. V rámci naší studie byla prokázána 

signifikantní korelace PEmax chlapců s hmotností, a to na hladině významnosti 

p=0,031502. Stejného výsledku dosáhli i Wilson et al. (1984) či Hautmann et al. (2000) 

v případě PImax u chlapců a dívek i u mužů a žen.  
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 Nejsignifikantnější korelace ústních tlaků byla zjištěna s BMI u chlapců, což by 

se dalo vzhledem k úzké souvislosti s tělesnou hmotností předpokládat. BMI 

s parametrem PImax koreluje na hladině významnosti p=0,042686 a v případě PEmax 

dokonce p=0,017630. Nejvyšší hodnota BMI v rámci našeho výzkumu činila 26,21 

kg/m2, což spadá do kategorie nadváha. Zahraniční autoři ovšem do svých studií často 

zahrnují probandy s BMI vyšším než 40 kg/m2, což patří do kategorie morbidní obezity.   

 Ve svých studiích se o vztahu BMI s PImax i PEmax u dospělých zmiňuje opět 

Hautmann et al. (2000) a také Costa et al. (2010), který ovšem ústní tlaky vyšetřoval 

pomocí manometrie. Pazzianotto-Forti et al. (2012) udává vyšší pouze PImax u 

morbidně obézních žen oproti ženám s normální hodnotou BMI. Naopak žádnou 

korelaci s BMI nenašli Magnani a Cataneo (2007).  

 Zvýšení ústních tlaků u obézních lidí je možné vysvětlit tím, že jejich dýchací 

svaly jsou adaptovány na chronické přetížení a mají specifické histologické a 

metabolické složení. Někteří autoři uvádějí, že dochází ke změně poměru svalových 

vláken, kdy mají méně vláken typu I a převahu vláken typu II. Také mají větší objem 

svalové hmoty a silnější svalovou kontrakci.  

 

 Za účelem stanovení referenčních rovnic pro výpočet ústních tlaků byla 

definovaná Výzkumná otázka č. 4. V případě nalezení signifikantní korelace ústních 

tlaků s některým z antropometrických údajů je totiž možné matematicky vyjádřit tento 

vztah pomocí regresní funkce, v případě lineárního vztahu ve tvaru y=a+b*x. Z kapitoly 

4.4 je evidentní, že je možné definovat referenční rovnice pro parametr PImax a PEmax, 

avšak pouze u chlapců. Na základě signifikantního vztahu PEmax s BMI jsme 

definovali první rovnici ve tvaru PEmax=4,0638+0,32884*BMI. Méně, ovšem také 

signifikantně, koreluje s PEmax chlapců jejich hmotnost. Tento vztah lze vyjádřit 

pomocí rovnice PEmax=5,2278+0,08921*hmotnost. Parametr PImax chlapců vykazuje 

signifikantní vztah s BMI, který lze vyjádřit rovnicí PImax=4,6448+0,22869*BMI. 

 

 Výzkumná otázka č. 5 byla formulována za účelem určení míry korelace 

ústních tlaků s ostatními spirometrickými parametry, které byly v rámci této práce 

zaznamenány. Naše pozornost byla zaměřená především na parametry FEV1, PEF a PIF 

se kterými našel korelaci Tomalak et al. (2002), a dále parametr FVC, který dodává 

Hautmann et al. (2000). Z těchto parametrů se však v případě naší studie potvrdila 

korelace pouze vrcholové výdechové rychlosti PEF. U chlapců korelovala s PEmax 
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(r=0,342910) a u dívek s PImax (r=0,504370), PEmax (r=0,548734) i s P0.1 

(r=0,375342). 

 Proto jsme vyhodnotili korelace i s dalšími spirometrickými parametry a 

ozřejmili tak signifikantní vztahy PImax chlapců s inspirační kapacitou IC (r=0,365694) 

a také vztah P0.1 s dechovým objemem VT (r=0,565660). U dívek dále koreluje pouze 

maximální výdechová rychlost MEF25, a to s PImax (r=0,478152), s PEmax 

(r=0,509796) i s P0.1 (r=0,381772). 

  

 Je zřejmé, že výsledky studií různých autorů se mnohdy významně liší. Jak 

uvádí např. Domenech-Clar et al. (2003), tato odlišnost může být zapříčiněna rozdíly 

mezi velikostí vyšetřovaného souboru, různým věkovým rozmezím skupiny probandů, 

zvoleným typem náustku, úniky vzduchu kolem úst, počtem provedených manévrů, 

rozdílnými kritérii selekce správných manévrů, jiným technickým vybavením nebo 

jinými zvolenými vyšetřovacími postupy. 

 

 Shrnuto, tato práce předkládá referenční hodnoty maximálních ústních tlaků a 

hodnot P0.1 pro normální populaci ve věkovém rozmezí 14-15 let. Jedinečnost této práce 

spočívá v tom, že tyto referenční hodnoty, včetně referenčních rovnic pro parametry 

PImax a PEmax, pro českou populaci dosud nebyly vypracovány. Kromě nich práce 

poukazuje na vztahy ústních tlaků s antropometrickými údaji a s ostatními, běžně 

vyšetřovanými, spirometrickými parametry.  

 Předpokládáme, že v budoucnu bude možno tato data využít nejen pro 

diagnostiku plicních chorob, ale například i pro diagnostiku či zhodnocení efektu terapie 

onemocnění pohybového aparátu, gastroezofageálního refluxu apod.. 

 

 Závěrem, pro zpřesnění výsledků této práce by bylo vhodné dále rozšiřovat 

vzorek probandů v této věkové skupině a samozřejmě také vypracovat referenční 

hodnoty a regresní rovnice pro navazující věkové skupiny. 
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ZÁVĚRY 

 

 Z předkládané práce vyplívá, že: 

 

 Pro účely výzkumu bylo vyšetřeno 55 chlapců a 47 dívek ve věku 14-15 let. 

 

 Byly stanoveny referenční hodnoty maximálních ústních tlaků PImax a PEmax a 

parametru P0.1 pro české dívky a chlapce ve věku 14-15 let. 

 

 Hodnoty PImax a PEmax jsou signifikantně vyšší u chlapců ve věku 14-15 let než u 

dívek v téže věkové skupině. 

 

 Nebyla prokázána signifikantní závislost výše hodnoty P0.1 na pohlaví 

vyšetřovaného. 

 

 Parametr PEmax koreluje s BMI a hmotností chlapců ve věku 14-15 let. 

 

 Parametr PImax koreluje s BMI chlapců ve věku 14-15 let. 

 

 Signifikantní korelace parametru P0.1 s antropometrickými údaji nebyla prokázána. 

 

 U chlapců byly zjištěny signifikantní korelace parametrů PImax/IC, dále 

PEmax/PEF a také P0.1/VT. 

 

 U dívek byly nalezeny korelace všech tří měřených ústních tlaků PImax, PEmax a 

P0.1 s parametrem PEF a také s parametrem MEF25. 
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Příloha č. 1: Hluboký stabilizační systém páteře 

 
Obrázek 18. Bránice (Netter, 2010) 
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Obrázek 19. Musculus transversus abdominis (Netter, 2010) 
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Obrázek 20. Svaly pánevního dna (Netter, 2010) 
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Obrázek 21. Hluboká vrstva zádových svalů (Netter, 2010) 

 


