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Abstrakt 
 

 

Název:     Vliv totální mastektomie u žen na dýchací pohyby  

 

Cíle:  Cílem mé práce je objektivně stanovit, jestli totální mastektomie ovlivňuje 

rozsah dechových pohybů hrudní a břišní stěny u žen, které podstoupily tuto 

operaci, v porovnání s dechovými pohyby zdravých žen. Dalším cílem je 

zjistit, zda došlo k poruše symetričnosti rozsahu pohybu mezi operovanou a 

neoperovanou stranou hrudníku a břicha během dýchání a výsledky opět 

porovnat s kontrolní skupinou. Chtěla bych také poukázat na nutnost péče o 

jizvu, díky které dokážeme minimalizovat její negativní důsledky. 

 

Metody:  V naší práci jsme pro změření rozsahu dechových pohybů použili 

optoelektronický kinematický analyzátor Qualisys. Pohyblivost hrudníku 

jsme měřili při klidném i prohloubeném dýchání. 

 Další data o pacientčině stavu jsme získali prostřednictvím kineziologického 

rozboru zaměřeného na horní polovinu těla.  

      

Výsledky: Zjistili jsme, že totální mastektomie ovlivňuje rozsah dechových pohybů u 

žen, které tuto operaci absolvovaly, a to tak, že zpravidla dochází ke snížení 

rozsahu dechových pohybů na operované straně trupu. Z tohoto důvodu je 

porušena i symetričnost rozsahu pohybů mezi operovanou a neoperovanou 

stranou během dýchání. Nejvýraznější asymetrie jsou přítomny ve 3. řadě 

(cca úroveň 5. žebra), kde se také nejvíce rozkládá pooperační jizva. Tato 

zjištění se potvrdila u klidného i prohloubeného dýchání a prokazují tak naše 

tvrzení o nutnosti péče o jizvu. 

 

Klíčová slova: dýchací pohyby, totální mastektomie, karcinom prsu, jizva, Qualisys 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title:           The influence of woman's masectomy on breathing movements 

 

Objectives:  The aim of this work is to investigate influence of total mastectomy on 

range of breathing motion. We compare women after mastectomy and 

healthy women. The next goal is to investigate presence of asymetry these 

movements between surgical and nonsurgical side. We again compare 

results of women after mastectomy and healthy women. I would like to 

point to need of care for the scar, thanks to which we can minimize its 

negative effects. 

 

Methods:  In our thesis we used optoelectronic kinematic analyzer Qualisys to 

measure range of motion of thoracic and abdominal wall during breathing. 

We made measurement during quiet and deep breathing.  

 More facts about patient's condition we obtained through kinesiology 

examination. 

 

Results:      We found out that total mastectomy have an effect on range of breathing 

motion in women after this operation. The surgery side show lower range 

of motion during breathing. It means that we found presence of asymmetry 

theses movements between surgical and nonsurgical side. The biggest 

asymmetry was present in third line (cca level of fifth rib). These findings 

we can see during quiet and deep breathing and prove our claim about the 

need of care for scar. 

 

Keywords:  breathing movements, total mastectomy, breast cancer, scar, Qualisys 
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1 ÚVOD 

Karcinom prsu je nejčastější malignitou u žen v ČR (Prausová, 2010). Trend 

incidence tohoto onemocnění je dlouhodobě rostoucí se stagnací v posledních letech. 

V roce 2005 se udávala incidence okolo 5500 nových případů ročně, naproti tomu 

úmrtnost od r. 1990 zůstává poměrně stálá, v roce 2005 zemřelo 1916 žen. Vysoká 

incidence nádorů prsu je pozorována ve všech vyspělých zemích světa především 

v zemích severní a západní Evropy a severní Ameriky (Mužík, 2009). Mamografický 

screening a medializace této problematiky přispívá k časné diagnostice onemocnění, 

avšak stále v některých případech je nutné provést radikální chirurgický zákrok, jako je 

totální mastektomie. 

Totální mastektomie znamená odstranění celé prsní žlázy i s okolním tukem, kdy 

je často prováděna spolu s výkonem na axile v rámci jedné operace (Coufal et al., 

2011). Prsní žláza se rozprostírá na anterolaterální straně hrudníku, která je pokryta 

svalovou hmotou a dalšími měkkými tkáněmi, jež jsou při operaci poškozeny. Pacientky 

mají po operaci rozsáhlou a bolestivou ránu, která omezuje hybnost v ramenním kloubu, 

mění stereotyp dýchání, zhoršuje posunlivost a protažitelnost měkkých tkání, 

zapříčiňuje špatné držení těla, pacientku psychicky zatěžuje a zhoršuje její soběstačnost. 

Ženy jsou také ohroženy různými komplikacemi jako je lymfedém, adheze jizvy, 

chronická bolest, postmastektomický syndrom, poruchy senzitivity. Z tohoto důvodu je 

důležité, aby byla rehabilitace komplexní – fyzikální, sociální, psychická (Vaníková et 

al., 2010).  

 

2 MOTIVACE 

Důvodem, proč se chci tímto tématem zabývat, je již zmíněná zvýšená četnost 

karcinomu a aktuálnost této problematiky. Další pohnutkou je dle mého názoru 

chybějící návaznost fyzioterapeutické péče po onkologické léčbě, kterou lékaři často 

předepisují s odstupem času, až když se obtíže objeví nebo některé přetrvávají 

(lymfedém, omezení ROM v ramenním kl., bolest Cp atd.). Včasná rehabilitace by měla 

především sloužit jako prevence vzniku těchto pooperačních komplikací. Získané 

výsledky by mohly být následně použity k zpřesnění a optimalizaci fyzioterapie, kterou 

ženy po tomto radikálním výkonu podstupují, a mohly by jim umožnit rychlejší 

rekonvalescenci a návrat do jejich života. 
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3 CÍLE PRÁCE 

Cílem mé práce je objektivně stanovit, jestli totální mastektomie ovlivňuje 

rozsah dechových pohybů hrudní a břišní stěny u žen, které podstoupily tuto operaci, 

v porovnání s dechovými pohyby zdravých žen. Dále bych chtěla zjistit, zda došlo 

k poruše symetričnosti rozsahu pohybu mezi operovanou a neoperovanou stranou 

hrudníku a břicha během dýchání. 

Cílů práce bude dosaženo v postupných krocích plněním dílčích úkolů: 

1. Nastudování a rozbor odborné literatury k danému tématu 

2. Stanovení cílů práce, úkolů práce a hypotéz 

3. Stanovení harmonogramu výzkumu 

4. Kontaktování organizací sdružujících ženy s rakovinou prsu a vyhledání 

vhodných probandů do výzkumu 

5. Zajištění technického materiálu a informací o použitých přístrojích a 

technologiích 

6. Stanovení postupu měření 

7. Provedení měření dechových pohybů pomocí systému Qualisys 

8. Analýza a zpracování získaných dat 

9. Vyhodnocení výsledků a vyvození závěrů 

 

4 HYPOTÉZY 

Pro přehlednější interpretaci výsledků byly formulovány následující hypotézy: 

Hypotéza 1 

Rozsáhlá jizva v oblasti hrudníku bude mít vliv na rozsah dechových pohybů u 

žen po totální mastektomii. 

Hypotéza 2 

Snížená elasticita jizevnaté tkáně a zvýšení deformační síly nutné k překonání 

odporu jednotlivých vrstev měkkých tkání v oblasti jizvy během tahové deformace sníží 

rozsah pohybu hrudní stěny v oblasti operačního výkonu. 

Hypotéza 3 

Vzhledem k těmto skutečnostem bude přítomná signifikantní rozdílnost mezi 

rozsahem pohybu operované a neoperované strany hrudníku a břišní stěny během 
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dýchání, a to snížení pohyblivosti na operované straně v porovnání s výsledky kontrolní 

skupiny. 
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5 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

5.1 Anatomie mléčné žlázy  

Mléčná žláza je největší párovou apokrinní žlázou. Spolu s tukem tvoří u žen 

prs, mamma. Vývoj prsu je významně ovlivněn hormony, především prolaktinem, 

estrogenem, progesteronem (Naňka et Elišková, 2009). Ženský prs plní několik funkcí 

jako je produkce mateřského mléka, dále funkce estetické, psychologické a erotické, 

které jsou pro ženy velmi důležité. 

 

5.1.1 Rozsah mléčné žlázy 

Mléčná žláza se rozprostírá na anterolaterální straně hrudníku, kde leží mezi 

kůží a svaly hrudní stěny. Rozsah mléčné žlázy je individuálně odlišný. V literatuře jsou 

orientačně uváděny tyto hranice: 

 Kraniální – v úrovni II. žebra 

 Kaudální – jeden až dva cm pod submammární rýhou viditelnou na kůži, 

přibližně v úrovni VI. až VII. žebra  

 Mediální – hranice je parasternální čára, žláza může někdy zasahovat až ke 

střední čáře 

 Laterální – oblast střední až zadní axilární čáry, tj. okraj m. latissimus dorsi 

 Kraniolaterální – v tomto místě bývá žláza asymetricky protažena v axilární 

výběžek přiléhající k m. pectoralis major v části, kde tvoří přední axilární řasu 

(Coufal et al., 2011) 

 

5.1.2 Svaly sousedící s prsní žlázou 

Přibližně dvě třetiny mléčné žlázy se rozkládají na m. pectoralis major, laterálně 

na m. serratus anterior, na úponech m. obliquus externus abdominis a na kraniální části 

předního listu pochvy m. rectus abdominis. Významná část krevních a lymfatických cév 

prochází přes tyto svaly do žlázy. S mléčnou žlázou souvisí i axila, ve které se nachází 

lymfatické uzliny. Axila je ohraničena těmito svaly: m. pectoralis minor et major, m. 

serratus ant., m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. teres major. 

M. pectoralis major, jeho začátek se nachází na mediální části claviculy, sternu, 

přilehlé části prvních šesti žeber a pochvě přímého břišního svalu. Upíná se na crista 
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tuberculi majoris humeri a mezi jeho funkce patří flexe, addukce a vnitřní rotace 

humeru, při fixované paži zdvihá žebra, je tedy pomocný nádechový sval. Inervace: nn. 

pectorales.  

M. pectoralis minor začíná na III. – VI. žebru vpředu a upíná se na proc. 

coracoideus. Táhne lopatku dopředu a dolů, při fixovaném pletenci je pomocný 

nádechový sval. Inervace: nn. pectorales. 

M. serratus anterior začíná prostřednictvím devíti zubů od I. – IX. žebra a upíná 

se na mediální okraj lopatky a dále na angulus inferior scapulae. Přidržuje lopatku u 

hrudníku a vytáčí dolní úhel zevně, je to také pomocný nádechový sval. Inervace: n. 

thoracicus longus. 

M. rectus abdominis, jeho začátek se nachází na chrupavčitých koncích V. – VII. 

žebra a proc. xiphoideus a upíná se na os pubis mezi symfysou a tuberculum pubicum. 

Při fixované pánvi ohýbá páteř tahem za hrudník, při fixovaném hrudníku mění sklon 

pánve, působí při břišním lisu a je pomocný výdechový sval. Inervace: 7.-11. 

interkostální nerv. 

M. obliquus externus abdominis začíná prostřednictvím osmi zubů na osmi 

kaudálních žebrech a upíná se na cristu iliacu, do linea alba a ligamentum inguinale. Při 

oboustranné kontrakci je synergista m. rectus abdominis, při jednostranné kontrakci 

uklání páteř na ipsilaterální stranu a rotuje na stranu kontralaterální, účastní se na 

břišním lisu. Inervace: 5.-11. interkostální nerv. 

M. subscapularis začíná na kostální ploše lopatky, upíná se na tuberculum minus 

humeri a provádí vnitřní rotaci humeru. Inervace: n. subscapularis. 

M. latissimus dorsi začíná prostřednictvím fascia thoracolumbalis od dorsální 

části crista iliaca a kosti křížové, od trnů bederních obratlů a kaudálních hrudních 

obratlů, od tří kaudálních žeber a upíná se na na crista tuberculi minoris humeri. Jeho 

funkcí je addukce, vnitřní rotace a dorzální flexe humeru, při fixované paži zdvihá 

žebra. Inervace: n. thoracodorsalis. 

M. teres major jeho začátek je na dorsální ploše dolního úhlu lopatky a přilehlém 

laterálním okraji lopatky. Upíná se na crista tuberculi minoris humeri a provádí addukci 

a vnitřní rotaci v ramenním kloubu. Inervace: n. subscapularis (Čihák, 2011). 
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5.2 Karcinom prsu 

Karcinom prsu je označován za různé formy maligních nádorů vznikající 

z epiteliálních buněk mléčné žlázy. Jednotlivé typy se liší klinickým a radiologickým 

nálezem, biologickými vlastnostmi a aktivitou. Nádory infiltrují maligními buňkami 

prsní žlázu, mají dále schopnost invaze do okolních struktur a tvorby vzdálených 

metastáz (Pachrová et Fišárová, 2012). Karcinom prsu je tzv. hormon dependentním 

nádorem. Nejvýznamnější roli na vznik a růst nádoru prsu mají estrogeny. Indukují 

expresi růstových faktorů a onkogenů, jejichž produkty podněcují proliferaci buněk 

(Prausová, 2010). 

 

5.2.1 Epidemiologie 

Karcinom prsu představuje v České republice dle údajů z roku 2005 21% všech 

nádorů a je u žen nejčastější malignitou (Prausová, 2010). V posledních deseti letech 

došlo k neobvyklým meziročním nárůstům. Kolem roku 2000 se udávala incidence 

okolo 4500 nových případů ročně, v roce 2005 to bylo již o tisíc případů více. Trend 

incidence tohoto onemocnění je tedy dlouhodobě rostoucí se stagnací v posledních 

letech. Naproti tomu úmrtnost na nádory prsu dlouhodobě stagnuje, v roce 2005 

zemřelo 1 916 žen, prevalence pak dosáhla počtu 49 539 (Mužík, 2009). Ve výskytu 

onemocnění hraje důležitou roli věk ženy. Do 24. roku věku onemocní v ČR maximálně 

jedna žena, do 30 let věku je to asi 30 žen, do 34 let téměř 100 žen a do 44. roku života 

bezmála 500 žen. Po 45. věku onemocní zbytek žen do celkového čísla okolo 6500 

(Skovajsová, 2012). Česká republika zaujímá ve srovnání s evropskými zeměmi 17. 

místo a ve srovnání s ostatními zeměmi světa 23. místo v počtu nově diagnostikovaných 

nádorů na 100 tis. žen (Pachrová et Fišárová, 2012).   

 

5.2.2 Diagnostika 

K diagnostice nádoru se v prvé řadě využívá mamografie v rámci 

mamografického screeningu, kterého se mohou zúčastnit ženy od 45 let (Skovajsová, 

2011). Doplňujícím vyšetřením je dále ultrasonografie a je doporučováno ženám si 

pravidelně provádět samovyšetření prsu. Biopsie tkáně a histopatologické vyšetření se 

provádí při podezření na maligní lézi. Základem je také pečlivá rodinná a osobní 

anamnéza, která podá informace o možném genetickém původu onemocnění, době 

trvání nemoci a dynamice růstu nádoru (Strnad P., 2004). 
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5.2.3 Léčebná strategie 

Karcinom prsu je v současné době považován za systémové onemocnění, proto i 

k léčbě se čím dál tím častěji přistupuje z tohoto hlediska, tedy komplexně a 

multimodálně. V terapii se uplatňují tyto metody: 

 Lokálně – regionální: chirurgie, radioterapie 

 Systémové: chemoterapie, hormonální a biologická léčba (Coufal et al., 2011) 

Postup léčby je určován stádiem onemocnění a prognostickými faktory, řadíme 

sem stav axilárních uzlin, velikost, histologický typ, stupeň diferenciace nádoru, šíření 

cévami (angioinvaze, lymfangioinvaze), hodnoty proliferačních indexů, stav 

hormonálních receptorů (Chovanec, 2008). Rozhodování o postupu léčby je v rukou 

multidisciplinárního týmu – patolog, radiolog, klinický onkolog, chirurg. Dále by měl 

být kladen důraz na rehabilitaci a psychosociální problematiku (Prausová, 2010). 

 

5.2.3.1 Chirurgická léčba karcinomu prsu 

Chirurgie je zásadním článkem onkologického týmu. V dnešní době se ubírá 

spíše konzervativním směrem a superradikální výkony již nemají opodstatnění. K tomu 

přispívá nový pohled na nemoc jako na systémovou, ne regionální (Coufal et al., 2007). 

Mezi cíle chirurgické léčby řadíme odstranění nádoru, lokální kontrolu onemocnění, 

uspokojující kosmetický efekt a rehabilitaci (Gatěk et Duda, 2012). Kosmetické 

hledisko hraje velkou roli, jelikož u některých pacientek je spojeno se silnou 

emocionální nástavbou. Mamární chirurg by měl usilovat o co nejlepší kosmetické 

výsledky svých operací při zachování adekvátní radikality (Coufal et al, 2007). 

Chirurgické výkony na prsu při karcinomu mammy lze rozdělit do tří skupin: 

konzervativní - prs záchovné, radikální – odstraňující prs, rekonstrukční – rekonstrukce 

prsu po mastektomii nebo po konzervativním výkonu s nepřijatelným kosmetickým 

výsledkem (Gatěk et Duda, 2012). Poměr četnosti konzervativních výkonů k totálním 

mastektomiím je v neselektovaných souborech pacientek ve vyspělých zemích většinou 

udáván 7:3 nebo 6:4 (Coufal et al., 2011). Takřka vždy je v dnešní době součástí 

výkonu na prsu také výkon na spádovém lymfatickém systému (Jandík, 2010). 

 

5.2.3.1.1 Konzervativní výkony 

Konzervativní neboli prs záchovné operace odstraňují nádor s volným lemem 

zdravé tkáně a tedy zachovávají prs i s bradavkou (Gatěk et Duda, 2012). Podle rozsahu 

odebrané prsní tkáně provádíme parciální resekce od tumorektomie, lumpektomie, 
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segmentární resekce. Větším zákrokem je kvandranektomie, s rozsahem kvadrantu prsu 

s resekcí kůže nad tumorem a pektorální fascií na spodině. Tyto operace musí být vždy 

doplněny o výkon na lymfatickém systému a standardně se po těchto operacích provádí 

radioterapie prsu, aby nevzrostlo riziko recidivy nádoru (Heroková, 2008).  

Velkými klinickými studiemi byla jednoznačně prokázána stejná délka přežití 

pacientek po prs záchovných operacích jako po radikálních operacích, ovšem při 

podstatně lepší kvalitě života (Gatěk et Duda, 2012).  

 

5.2.3.1.2 Radikální výkony - totální mastektomie 

Principem operace je odstranění celé prsní žlázy s okolním tukem i s přilehlými 

fasciemi. Reálné je odstranit asi 90 – 99 % žlázového perenchymu, jak vyplývá ze studií 

zabývajících se redukcí rizika vzniku karcinomu prsu po mastektomiích (Obr. 1) 

(Coufal et al., 2011). V počátku těchto operací byly odstraňovány i prsní svaly, v dnešní 

době k tomuto již nedochází, jelikož nebyla potvrzena prospěšnost takto 

superradikálního výkonu. Podélná osa kožní incize je nejčastěji orientována ve směru 

od proc. xiphoideus k přední axilární řase nebo příčně. Disekce axily se provádí 

většinou z jednoho řezu (Adámek, 2005). Operační rána je po výkonu drénována jedním 

nebo dvěma sacími Redonovými drény. K totální mastektomii jsou indikovány ženy s 

nádorem, který nelze odstranit konzervativním výkonem, pacientky s 

kontraindikovanou radioterapií a ženy, které tento výkon sami preferují, např. z důvodu 

obav recidivy nádoru, při prokázané genové mutaci, těhotné ženy. Při operaci dochází k 

zasažení oblasti svalů trupu, jako je m. pectoralis major et minor, m. serratus anterior, 

m. latissimus dorsi, m. rectus abdominis (Coufal et al., 2011).  

Obr. 1. Znázornění rozsahu totální mastektomie a výsledné jizvy po operaci, 

převzato z: www.cancer.gov 
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5.2.3.1.3 Výkony na spádovém lymfatickém systému 

V prsní žláze existuje několik navzájem propojených skupin lymfatických cév 

tvořících pleteně. V kůži prsu je přítomná jemná síť lymfatických cév, které komunikují 

se subdermální pletení a se subareolárním plexem a ústí do axilárních lymfatických 

uzlin, s menší četností do parasternálních uzlin (cca 3 %). Lymfatický tok za 

fyziologických podmínek dovoluje transport lymfy, ale také barviva, radiofarmaka nebo 

nádorových buněk. V axile je přítomno několik skupin lymfatických uzlin, při 

anatomickém dělení se nejčastěji užívá rozdělení do tří etáží, které jsou znázorněny na 

obrázku 2: 

I. etáž – uzliny lokalizované laterálně od m. pectoralis minor 

II. etáž – uzliny pod malým prsním svalem 

III. etáž – uzliny mediálně od malého prsního svalu (Šimša, 2010)  

Obr. 2. Rozdělení lymfatických uzlin do etáží, převzato z: 

http://www.breastcancercare.org.uk/ 

 

 Biopsie sentinelové uzliny: Nádorové buňky se přívodnými lymfatickými 

cévami postupně šíří do primární drénující mízní uzliny, sentinelové uzliny. 

Tato uzlina filtruje přitékající lymfu a účinně zachycuje nádorové buňky (Pecha 

et al., 2011). Přibližně v polovině případů (30-60 %) je sentinelová uzlina 

jedinou postiženou uzlinou v axile. Detekce sentinelové uzliny se provádí 

prostřednictvím aplikace modře (uzlina následně zmodrá) nebo radionuklidů 

(uzlina poté identifikována gamasondou) do oblasti tumoru, odkud indikátor 

proudí lymfatickými cestami do spádové uzliny (Zeman et al., 2011). Uzlina je 
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poté odeslána k histopatologickému vyšetření a při pozitivitě nálezu metastázy 

je indikovaná disekce axily. 

 Disekce axily je indikovaná při histopatologickém či ultrasografickém nálezu 

metastáz ve spádové uzlině či v jiných axilárních uzlinách. Standartně dochází k 

disekci I. a II. etáže, III. etáž se odstraňuje, jestliže jsou uzliny palpačně 

podezřelé (Coufal et al., 2011). Při exenteraci axily musí v. axillaris, n. 

thoracodorsalis, n. thoracicus longus a a. thoracodorsalis zůstat neporušeny 

(Adámek, 2005). Po disekci axily se často objevují různé časné a pozdní 

komplikace. Mezi nejčastější řadíme serom, infekci, bolest, ztuhlost a slabost 

stejnostranné horní končetiny. Nejobávanější a také velmi častý je lymfedém 

horní končetiny a přilehlé části trupu (Pavlišta et al., 2002).  

Biopsie sentinelové uzliny je méně radikální a nepřináší takovou četnost 

komplikací jako disekce axily. Zároveň je délka dožití a riziko recidivy při správné 

indikaci výkonu identická (Fait, 2008). 

 

5.2.3.1.4 Doplňkové modality chirurgické léčby karcinomu prsu 

Z hlediska komplexnosti léčby karcinomu prsu jsou součástí léčby i jiné metody 

než chirurgie. Jsou aplikovány před nebo po chirurgickém výkonu a řadíme sem 

radioterapii, chemoterapii, biologickou a hormonální léčbu. 

Neoadjuvantní terapie jsou modality indikované před plánovanou operací. Cílem 

je zmenšit neresekovaný nádor a umožnit následně jeho lepší odstranění. Snahou je také 

snížit riziko pooperační lokoregionální recidivy nádoru. 

Adjuvantní terapie následuje po radikálním odstranění nádoru a je indikována u 

pacientek častěji než modality neoadjuvantní. Jejím cílem je odstranit mikrometastázy, 

které kolují v organizmu i po odstranění nádorového ložiska, a předcházet tak recidivě 

karcinomu či manifestaci vzdálených metastáz uzliny (Zeman et al., 2011).   

Při radioterapii se využívá vysokoenergetické radioaktivní záření k poškození 

buněk. Snahou je snížit riziko návratu karcinomu, zmenšení primárního nádoru a 

tlumení metastatických obtíží (Chovanec et al., 2008). Nejčastěji je aplikována na prs, 

axilu, nadklíček a hrudník při mastektomii (Prausová, 2010). Radioterapie má negativní 

vliv na měkké tkáně v oblasti aplikace, ztrácejí přirozenou elasticitu a atrofují. Mezi 

pozdní účinky dále řadíme fibrózu tkání s kontrakturami, kožní atrofie nebo ulcerace, 

osteonekrozu (Vaníková et al., 2010). 
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Chemoterapie je indikována u hormonálně nondependentních nádorů a obvykle 

se aplikují polychemoterapeutické režimy kombinující několik cytostatik, což přispívá k 

zvýšení účinnosti léčby. Požadovaným výsledkem je zlikvidovat zbytkovou populaci 

nádorových buněk, zmenšit primární nádor a usnadnit jeho následné odstranění, 

prodloužit celkovou dobu přežití v rámci paliativní léčby (Chovanec et al., 2008). 

Nežádoucí účinky chemoterapie jsou: ztráta chuti k jídlu, nevolnost, zvracení, snížení 

kondice, změny ve svalových systémech, malnutrice a projevy periferní neuropatie 

(Vaníková et al., 2010).   

Hormonální léčba má zásadní místo při léčbě hormonálně podmíněných nádorů 

prsu jak u premenopauzálních, tak u postmenopauzálních žen. Kolem 75 % nádorů se 

zvýšenou expresí progesteronových a estrogenových receptorů je diagnostikováno u 

postmenopauzálních žen (Petráková, 2009). 

Biologická léčba vychází z informací o molekulárních principech celého procesu 

metastázování, principech buněčné komunikace a přenosu signálů. Biologická léčba 

využívá přímý zásah klíčových terčových struktur nádorové buňky, čímž může být 

ovlivněno chování těchto buněk, ale i nádorového prostředí, buněčná proliferace, 

přežívání a metastázování (Petráková, 2009).    

 

5.2.3.1.5 Vliv chirurgické léčby na pohybový aparát 

Jak už bylo uvedeno, totální mastektomie je radikální výkon, který je proveden 

na poměrně rozsáhlé ploše na anterolaterární straně hrudníku. Tato oblast je hojně 

pokryta svalovou hmotou a dalšími měkkými tkáněmi, které jsou při zákroku 

poškozeny. Pacientky mají po operaci rozsáhlou a bolestivou ránu, která omezuje 

hybnost v ramenním kloubu, mění stereotyp dýchání, zhoršuje posunlivost a 

protažitelnost měkkých tkání, zapříčiňuje špatné držení těla, pacientku psychicky 

zatěžuje a zhoršuje její soběstačnost. Ženy jsou také ohroženy různými komplikacemi 

jako je lymfedém, chronická bolest, postmastektomický syndrom, poruchy senzitivity 

atd. (Vaníková et al., 2010). 

Postižením zdravých tkání nádorem spolu s chirurgickým výkonem vzniká 

široká škála poškození s odezvou v přestavbě svalového vlákna, kontraktilitě a timingu 

zapojení svalů. Tyto změny jsou potencovány radioterapií a chemoterapií, při kterých 

dochází ke ztrátě elasticity, změnám struktury, přestavbě a atrofii měkkých tkání. 

Onkologické onemocnění je velký stresující faktor, na který reaguje i limbický systém. 
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Ten ovlivňuje svalový tonus, práh bolesti, emoce a chování člověka. Vlivem limbického 

systému dochází ke zvýšení svalového tonu a vzniku dysfunkcí nejčastěji v těchto 

oblastech: bolestivé stavy v oblasti šíje a pletence ramenního, nespecifické bolesti 

lumbální oblasti a pánevního dna, poruchy temporomandibulárního kloubu 

(Trávníčková-Kittlerová et al., 2004). 

Dlouhodobě přetrvávající úlevová poloha (elevace ramene s protrakcí a vnitřní 

rotací) zapříčiňuje nekvalitní propriocepci z kloubních, svalových, šlachových 

receptorů. Toto držení dále mění funkční kinematickou souhru dvojic v řetězcích 

ramenního pletence. Nevyrovnané rozložení sil antagonních dvojic a řetězců svalů 

pletence ramenního se mohou podílet na neoptimální centraci kloubu ramene a přispět 

tak ke změnám cirkulace v cévách krevního i lymfatického systému. Snížení hybnosti 

v ramenním kloubu je často kompenzováno axiálním systémem. Trvá-li tento souhyb 

dlouhodobě, nastává následně přetížení rizikových míst axiálního systému, např. C/Th 

oblasti, který může dát vznik cerviko-brachiálnímu syndromu. Vyváženost axiálního 

systému může být také porušena z důvodu změny hmotnosti v oblasti hrudníku 

(Vozková, 2005). 

Jandová ve svém článku popisuje zřetězení funkčních poruch po ablaci mammy, 

kdy dochází k omezení pohybu staženou jizvou. Reflexním zkrácením měkkých tkání 

v oblasti ramenního kloubu a snížením rozsahu pohybů v rameni vzniká syndrom 

ztuhlého ramene. Následně se mohou objevit bolesti a omezení pohyblivosti C-Th 

páteře, blokáda klíční kosti, blokády sternokostálních kloubů. Dále se rozvinou poruchy 

postihující další svaly, šlachy a fascie druhostranných přímých a především šikmých 

břišních svalů, přidruží se blokády SI skloubení a druhostranné kyčle, entezopatie 

v oblasti druhostranného trochanteru majoris. Zřetězení dále pokračuje bolestivostí 

měkkých tkání v oblasti druhostranného kolene (Jandová, 2005). 

Pro ideální obnovu správného a korigovaného pohybu po operaci je žádoucí 

optimálně se hojící, elastická a protažitelná jizva. Problematika patologické a 

abnormálně hojící se jizvy je popsána níže. 
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5.3 Problematika jizvy 

 

5.3.1 Zdravá kůže 

Lidská kůže je složitý kompozitní biosystém se silnými vazbami mezi 

jednotlivými vrstvami. Podílí se na termoregulaci, percepci, logistice, imunitě a má také 

sekreční a metabolické funkce (Kittnar et al, 2011). Z hlediska biomechaniky je kůže 

viskoelastický materiál, anizotropní, senzitivní, vysoce individuální. Biomechanické 

vlastnosti kůže se mění dle věku, pohlaví, národnosti, aktuálního stavu (fyzikální vlivy, 

biomechanické procesy, psychika atd.), což znamená, že kůže je orgán vysoce dráždivý 

(Vránová, 2007). 

 

5.3.1.1 Stavba kůže 

Kůže je tvořena třemi vrstvami: 

 Zevní vrstva – epidermis – se skládá z několika vrstev epitelových buněk, které 

jsou navzájem spojeny desmozomy a sítí keratinových filament – 

vícevrstevnatý rohovějící dlaždicový epitel. Má hlavní podíl na mechanické 

odolnosti kůže a představuje bariéru lidského těla proti pronikání 

mikroorganismů (Kittnar et al, 2011). 

 Střední vrstva – dermis – se skládá ze dvou druhů nejdůležitějších komponent: 

 Vazivové buňky fibroblasty – zodpovídají za obnovu buněk a syntézu 

vazivových buněk 

 Vláknitá struktura skládající se ze tří typů vláken, které jsou produkovány 

fibroblasty a určují mechanické vlastnosti kůže. Všechny buňky dohromady 

spojuje a umožňuje přirozenou pohyblivost základní substance – matrix. 

Vláknitá struktura zahrnuje:  

 Kolagenní vlákna probíhající paralelně. Ve vrstvě dermis jsou 

přítomna kolagenní vlákna typu I. Zodpovídají za tuhost kůže. 

 Elastická vlákna jsou méně četná než kolagenní. V povrchovější 

vrstvě dermis probíhají paralelně s povrchem kůže a v hlubší vrstvě 

tvoří síť. Jsou funkčně významné z hlediska elasticity a pevnosti 

kůže (Vránová, 2007). 

 Retikulární vlákna jsou velmi jemné struktury, které obkružují 

klubíčka potních žláz (Vránová, 2007). 
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Hlavní směr těchto vláken sleduje směry mechanického namáhání, určuje směr 

vnitřního napětí a vytváří tzv. linie štěpitelnosti (Obr. 3), které byly popsány 

Langerem (1978) a Borgesem (1960). Je doporučeno vést chirurgické řezy 

podél těchto linií, jelikož se snižuje riziko zvýšeného zjizvení a negativní 

roztažnosti kůže s hojící se jizvou. 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Průběh Langerových linií u ženy na hrudníku, převzato z: 

www.shoulderdoc.co.uk, www.pinterest.com 
 

V dermis je také uložen cévní systém kůže a četná senzorická zakončení – 

mechanoreceptory, termoreceptory a nociceptory (Kittnar et al, 2011). 

  

 Podkožní vrstva – hypodermis – je tvořena řídkým vazivem, které spojuje 

dermis s fasciemi svalů či periostem. Charakter vaziva určuje pohyblivost kůže 

proti podkladu. Dále obsahuje tukové buňky, které přispívají k izolační 

schopnosti a mechanické odolnosti kůže (Naňka et Elišková, 2009). Jednotlivé 

vrstvy kůže jsou znázorněny na obrázku 4. 

Obr. 4. Znázornění struktury kůže, převzato z: Kittnar et al, 2011 
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5.3.1.2 Biomechanická charakteristika 

Získání informací o biomechanických vlastnostech kůže, např. o pevnosti a síle, 

je poměrně složité. Chování celého systému kůže není závislé pouze na velikosti a typu 

zátěže, které je vystaven, ale často i na mnohých jiných faktorech. Kůže je vysoce 

dráždivý orgán a jeho pochody jsou provázány se systémy ostatními, tudíž je velmi 

obtížné zkoumat je se všemi souvislosti jak in vitro, tak metodami in vivo (Vránová, 

2007). 

Pro zjednodušení, vymodelování a popsání těchto dějů se využívá reologie. 

Reologie popisuje vzájemný vztah napětí, deformací a rychlostí deformace probíhající 

na kůži i v jiných biologických a nebiologických systémech (Janura, 2003).  

Přesný a ucelený reologický model kůže není možné popsat z důvodu 

dynamických proměnlivých vlastností kůže. Různí autoři, kteří se zabývají odlišnými 

stavy kůže, sestavují i různé modely platné pro danou příležitost. Jelikož je kůže visko-

elastický materiál, lze tak k popisu v zásadě využít variace na Kelvinovo, resp. 

Zenerovo těleso pro případy elastické odezvy kůže a variace na Maxwellovo těleso pro 

případ elasto-plastické odezvy (Obr. 5). Ďoubal (2003) např. ve své studii dynamiky 

mechanického chování kůže použil model skládající se ze dvou paralelně spojených 

Kelvin-Voightův modelů, pomocí kterého popisoval malé lokální deformace kůže.  

Obr. 5. Model Maxwellův, Kelvin-Voightův, Zenerův, které se skládají z viskozního a 

pružného členu, převzato z: http://users.fs.cvut.cz/tomas.mares/rheology.pdf 

 

Kůže tvoří obal tvarově poměrně složitého povrchu těla, který se při různých 

pohybech výrazně mění. Kůže se těmto změnám tvaru přizpůsobuje dvěma způsoby: 

tahovou deformací v místech, kde se povrch těla oproti normálu zvětší a vrásněním 

v místě, kde se povrch těla zmenší. Zvětšení povrchu a přizpůsobení se změně povrchu 

těla, např. při nádechu a výdechu, umožňuje kůži její vlastní elasticita. Protažení kůže 

způsobí zvýšené napětí kůže v daném místě, které se za normálních okolností díky 
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posunu kůže vůči tělu víceméně rovnoměrně přenese a rozprostře na okolní kůži. Za 

kožní elasticitu zodpovídají bílkovinné útvary – vlákna kolagenu a elastinu. Viskozita 

se projeví na rychlosti, s jakou deformační děj probíhá, a je výsledkem tří jevů: 

mechanickými vlastnostmi amorfní matrix, pohybem amorfní matrix mezi sítí 

kolagenních vláken, jejich vzájemným třením. Posun kůže vůči tělu zprostředkovává 

vláknitá složka hypodermis spolu s fasciemi, které mají za normálních okolností (bez 

defektu a jizev) nižší viskozitu a vyšší elasticitu než svrchní vrstvy kůže. Fascie jsou 

citlivé na jakoukoliv formu stresu, jak fyzickou, tak psychickou. Jejich reakcí je stažení 

se kolem orgánu, který pokrývají (svaly, cévy, orgány), a následné narušení jeho 

fyziologické funkce. Retrakce fascie je vratná, často však přetrvává a narušuje celkovou 

harmonii systému (Vránová, 2007). 

Pro vznik tahové deformace kůže je zapotřebí určitá deformační síla. Za 

normálních okolností je celková deformační energie pro každý pohyb díky posunu kůže 

vůči podkoží minimální, a proto je i síla pro vytvoření příslušné deformace minimální. 

Dojde-li k poruše kůže (operace) a následně k procesu regenerace, dochází k poruše 

přirozených linií štěpnosti. Může dojít i k nefunkčnímu srůstu kůže s podkožím, který 

má poté za následek snížení posunlivosti kůže vůči podkoží a zhoršení šíření deformace 

do vzdálenějších oblastí kůže (Vránová, 2007). 

S věkem dochází u kůže ke snížení viskozity a k poklesu tloušťky a elasticity 

(Vránová, Zeman et Otáhal, 2007). 

 

5.3.1.2.1 Nositelé mechanických vlastností kůže 

V případě kožní tkáně se jedná především o vláknité struktury (kolagenní a 

elastické vl.) a amorfní matrix. Míra zastoupení jednotlivých bílkovinných vláken ve 

struktuře kůže a jejich prostorové uspořádání významně určují mechanické vlastnosti 

kůže. Množství amorfní matrix následně ovlivňuje plasticitu materiálu (Navrátil et 

Rosina, 2005).  

 

Vláknité struktury 

Kolagenní vlákna jsou velmi ohebná a pevná v tahu. Jsou schopny se prodloužit 

pouze o 8-10 % své délky, avšak unesou zatížení až 50 N na 1mm
2
 (Obr. 6) (Navrátil et 

Rosina, 2005). 
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Elastická vlákna nejsou pevná, unesou napětí pouze 2-3 N na 1mm
2
, mohou být 

ale protažena až o 200 % své původní délky (Obr.6). Základní biomechanickou 

vlastností elastických vláken je pružnost, které se při stavbě struktur pohybového 

aparátu využívá v kombinaci s kolagenními vlákny (Navrátil et Rosina, 2005). 

 

Obr. 6. Závislost napětí a modulu elasticity u kolagenu a elastinu, platí pro šlachy, 

převzato z: http://biomech.ftvs.cuni.cz) 

 

Amorfní mezibuněčná hmota 

Amorfní matrix je bezbarvý, rosolovitý roztok, který vyplňuje prostory mezi 

buňkami a vlákny. Její funkcí je stabilizace celé struktury vaziva. Mezibuněčná hmota 

je komplexní sloučenina tzv. proteoglykanů. Proteoglykany mají klíčovou roli v hojení 

ran a určují biomechanické vlastnosti všech typů pojiv (vazivo, kosti, chrupavka). 

Amorfní hmota se s věkem mění, dochází k jejímu vysychání (Navrátil et Rosina, 

2005).  

 

5.3.1.2.2 Anizotropie a předpětí kůže  

Kůže je anizotropní materiál, který se při natažení do různých směrů chová 

odlišně. Anizotropie kůže je způsobena anizotropií směrové orientace retikulárních 

kožních kolagenových shluků a napětím elastických vláken (Vránová, Zeman et Otáhal, 

2007). V neretrahované kůži jsou kolagenní shluky vláken a stejně tak elastická vlákna 

orientována podél linií štěpitelnosti takřka rovnoběžně, nejtlustší shluky zůstávají 

klikaté a orientované všemi směry, jejich tvar je ale pozměňován tahem orientovaných 

vláken. Kůže je protažitelná všemi směry, přesto existuje směr, ve kterém tah – napětí 

kůže převládá. Kůže má tedy určité statické předpětí (Vránová, 2007). 
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Předpětí je významné pro mechanické vlastnosti a chování kůže, které bylo 

popsáno Cerdou (2005). Předpětí kůže je podstatné zejména u kůže, která se hojí jizvou. 

Určuje schopnost posunu vrstev kůže vůči sobě, tzv. její schopnost protáhnout se. Cerda 

zkoumal závislost protažitelnosti kůže na orientaci směru deformace, při protažení kůže 

na hrudníku podél a napříč Langerových linií. Při transverzální deformaci se kolagenní 

vlákna orientují a zvyšují tuhost systému rychleji, než při deformaci longitudinální, kdy 

orientace kolagenních vláken je dlouhodobější, s čímž se shoduje i elastičtější průběh 

deformace (Cerda, 2005). Tato skutečnost je znázorněna na obrázku 7. Za přítomnosti 

jizvy vykazuje protažení kůže na hrudníku zvýšenou tuhost, především díky již předem 

zorientovanému kolagenu ve směrech nejčastějších pohybů – deformační zátěže. Se 

stejnými výsledky přichází i studie Nielsena et al. (2002). 

Obr. 7. Závislost protažitelnosti kůže na orientaci směru deformace, převzato z: 

Valenta, 1993 

 

5.3.2 Mechanismus hojení kůže 

Normální odpovědí kůže na poranění je obnova poraněné tkáně. Kožní jizva je 

výsledkem procesu regenerace, který nastupuje po porušení tkáně, např. řezem. Proces 

hojení kůže probíhá třemi základními fázemi: 

 Počáteční fáze zánětu – první dny od porušení 
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 Fáze proliferace – po 2-3 dnech migrují fibroblasty do oblasti epidermis a 

dermis a produkují vlákna kolagenu I a III. Dochází k prorůstání nových 

krevních kapilár z okolních cév. Kontrakci rány zajišťují myofibroblasty.  

 Fáze remodelace – trvá několik měsíců a kolagenní vlákna se uspořádávají, aby 

zajistily adekvátní pevnost tkáně. Na povrchu kůže dochází k přemostění rány 

epitelem. Po zhojení je vhodná doba na „vytrénování a posílení“ tkáně pro 

návrat do optimální funkce a pro zachování harmonie celého systému (Vránová, 

2007; Vokurka, 2005).  

 

5.3.3 Abnormálně zhojené jizvy 

Hojení jizvy je poměrně složitý proces, který je ovlivněn mnoha faktory, díky 

kterým může následně vzniknout abnormální patologická jizva.  Nejčastější znaky, 

které svědčí o neoptimálně zhojené jizvě: 

 Jizva, která se hojila pomaleji, byla infikovaná, krvácela 

 Nález u pacienta, který má obtíže v pohybovém aparátu, neodpovídá 

klinickému obrazu 

 Opakovaná recidiva bolesti, aniž by byla patrná příčina v lokálním a 

sousedních tělesných segmentech 

 Při palpačním vyšetřením jizvy dochází k odhalení bolestivého bodu 

(trigger point) a zjištění snížené posunlivosti a protažitelnosti jizvy a 

jejího okolí (Vránová, 2007).   

Do abnormálních jizev také řadíme jizvy, které nezpůsobují funkční obtíže, ale 

trápí pacienta svým vzhledem – výrazně odlišnou barvou a strukturou od okolní tkáně. 

Pacientovi způsobují psychický stres a porušují vnímaní vlastního tělesného schématu.  

Za možnou příčinu abnormálních jizev se považuje porucha aktivity fibroblastů 

a myofibroblastů. Obrazem fyziologického hojení je především vyvážený poměr mezi 

kolagenní novotvorbou a odbouráváním starého kolagenu. U abnormální jizvy je však 

zvýšená synteza kolagenu vlivem hyperfunkce fibroblastů. U hypertrofických jizev 

často dochází k perzistence myofibroblastů (Vránová, 2007). 

Mezi hlavní typy abnormálně se hojících jizev patří: 

 Hypertrofické jizvy jsou poměrně široké, zarudlé, červené, bolestivé 

nebo svědivé. Bývají často zaměňovány s jizvami keloidními, na rozdíl 

od nich však nezasahují cípovitě do okolí, ale jsou lokalizovány v 
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rozsahu původní rány. Predilekční výskyt je stejný jako u keloidů. 

Hypertrofické jizvy mají poměrně značný sklon ke vzniku kontraktur s 

následnou progresí estetických i funkčních důsledků (Mikula et 

Twardziková, 2006).  

 Keloidní jizvy jsou zbytnělé, tlusté, vystupující nad povrch a cípovitě 

zasahující do okolí, čímž se odlišují od jizev hypertrofických. Mají často 

zarudlý až červenofialový vzhled, rovněž jsou svědivé až bolestivé. 

Vznik těchto jizev je důsledkem nerovnováhy mezi kolagenní 

novotvorbou a degradací starého kolagenu, kdy se kolagenní novotvorba 

po dokončení hojení nezastaví. Častější výskyt bývá především u 

mladých a spíše snědých jedinců, predilekčními lokalitami jsou uši, 

ramena a oblast nad sternem (Mikula et Twardziková, 2006). 

 Aktivní jizvy vedou k poruše systému měkkých tkání. Měkké tkáně 

dokonale obklopují pohybovou soustavu, musí se proto volně protahovat 

a vzájemně pohybovat v harmonii s klouby a svaly. Právě aktivní jizvy 

narušují tento pohyb a tím narušují funkci celé pohybové soustavy. Do 

klinických projevů aktivních jizev řadíme zvýšené kožní tření a špatnou 

protažitelnost kůže v nejpovrchovějších vrstvách, v podkoží ztluštěnou 

kožní řasu, která klade odpor proti protažení, a v hloubi snížení 

pohyblivosti fascií. U hlubokých často plošných jizev zjišťujeme špatnou 

posunlivost vůči periostu a u jizev v dutině břišní palpujeme rezistence. 

Významným symptomem je bolest, jak v jizvě, tak ve vzdálených 

segmentech a přítomnost kloubních blokád s typickým řetězením 

reflexních změn a spoušťových bodů (Lewit et Olšanská, 2003). 

 

5.3.4 Biomechanická charakteristika kůže s jizvou 

Jizva se odlišuje od neporušené tkáně svým uspořádáním kolagenních vláken. 

Změna uspořádání vláken svědčí o změně vlastností, zejména změně elasticity, kdy se i 

u dobře zhojených poměrně rozsáhlých jizev popisuje ztráta elasticity až o 40%. Dalším 

rozdílem je, že kůže s jizvou nevykazuje striktní vrstevnaté uspořádání. Kůže se při 

chirurgickém zákroku nesešívá po vrstvách. Sešívají se zvlášť fascie a zvlášť kůže, ale 

nelze sešít izolovaně kožní vrstvy. Vzájemný posun vrstev může následně vykazovat 

jiné vlastnosti než kůže neporušená. Komplikací může být nefunkční srůst kůže 

k podkoží, který posun tkání omezuje. 
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V případě totální mastektomie probíhá jizva šikmo přes hrudní stěnu k axile. 

Za přítomnosti patologické jizvy (aktivní, hypertrofické, keloidní), např. při elevaci 

paže, linie jizvy mění rozšíření tahové deformace za tuto linii oproti situaci u zdravé 

tkáně. Díky tomu musí být deformace kůže ve zbylé části výrazně větší a tomu musí 

odpovídat i výrazně větší deformační síla potřebná pro způsobení takovéto deformace. 

To klade vyšší nároky na zainteresované svaly a vede k jejich přetížení, vzniku bolesti a 

při dlouhodobém působení i k přestavbě optimální pohybové strategie, která může 

přispět ke vzniku nežádoucích strukturálních změn v  kosterní, svalové i lymfatické 

tkáni (Vránová, 2007).   

Stejným způsobem budou pravděpodobně ovlivněny i dýchací pohyby v oblasti 

hrudníku. Klidové dýchací pohyby nejsou nijak výrazné, ale i tak je zde důležitý posun 

mezi jednotlivými vrstvami. Navíc se tyto pohyby neustále cyklicky opakují, takže i 

mírný nárůst deformační síly, které musí dané svaly překonat, může nakonec vést 

k jejich přetížení a vyústit až ke snížení pohyblivosti hrudníku v daném segmentu a 

následně způsobit vznik závažných svalových dysbalancí. 

Obr. 8. Posun a deformace zdravé kůže, převzato z: Vránová, 2007 

Obr. 9. Posun a deformace kůže se srůstem, převzato z: Vránová, 2007 

 

Obrázek 8 zobrazuje vzájemné vztahy posunu jednotlivých vrstev kůže, 

deformace těchto vrstev a síly potřebné pro vytvoření deformace na intaktní kůži. 

Obrázek 9 zachycuje stejné skutečnosti na kůži, např. s nefunkčním srůstem. Na 
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obrázcích je patrné, že při posunu svrchní vrstvy kůže cílovým směrem (doprava) je 

posun horní vrstvy kůže z pohledu zdroje deformace za jizvou (vlevo) menší oproti 

posunu zdravé kůže. Větší část výsledného posunu vrchní vrstvy kůže se tedy realizuje 

v prostoru mezi zdrojem deformace a jizvou (srůstem). Linie srůstu v takovém případě 

tvoří takovou bariéru, která brání šíření deformace. Výsledkem je větší síla potřebná 

k vyvolání požadované deformace (Vránová, 2007). 

 

 

5.4 Fyziologické a kineziologické aspekty dýchání 

Dýchání je jednou ze tří základních vitálních funkcí organismu. Je to periodický 

a rytmický proces vdechování a vydechování vzduchu z dýchacích cest a plic. Hlavní 

funkcí dýchání je transport vzduchu z atmosférického vzduchu do buněk těla a naopak, 

odevzdání oxidu uhličitého z buněk do atmosféry. 

Respirační systém se skládá z plic, které umožňují výměnu dýchacích plynů, a 

z „pumpy“, která plíce ventiluje. Tuto „pumpu“ tvoří hrudní stěna a dýchací svaly, jenž 

stahem nebo relaxací zmenšují nebo zvětšují objem hrudníku (Navrátil et Rosina, 2005). 

 

5.4.1 Kinematika hrudních sektorů 

Analýza dýchacích pohybů vychází z koncepce tří sektorů hrudníku: 

 Dolní sektor (abdominální) – začíná pod apertura thoracis inferior a pokračuje 

až k pánevnímu dnu 

 Střední sektor (dolní hrudní) – je vymezen úsekem Th6 – Th12 a pátým až 

dvanáctým žebrem 

 Horní sektor (horní hrudní, apikální) – sahá přibližně od C4 po Th3-4 a od horní 

hrudní apertury k pátému žebru.  

Při klidném dýchání se nejdříve aktivuje dolní hrudní, poté střední a nakonec 

horní hrudní sektor, tzv. dechová vlna (Dylevský, 2009). 

Rozsah pohybů v dolním sektoru hrudníku je v horizontálním směru větší 

dopředu. Ve středním sektoru je výrazný pohyb dopředu a do stran. V horním sektoru 

převládá spíše vertikální pohyb žeber s pohybem i do stran, ale neměl by být výrazněji 

patrný pohyb sterna dopředu. Rozsah pohybu v horním sektoru je výrazně menší než 

v dolních sektorech. Pohyb do stran a dopředu je zřetelný ve všech sektorech a pohyb 

dozadu je minimální, ale zjistitelný (Véle, 2006).  
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Na obrázku 10 je znázorněna rozdílnost pohyblivosti distálních a kraniálních 

žeber. Pohyb žeber určuje směr osy XX´(YY´) vzhledem k sagitální rovině. Osa 

prochází centrem O v costotransverzálním kloubu a centrem O´ v costovertebrálním 

kloubu a v obou případech dochází k rotaci okolo této osy. Avšak pro dolní žebra (na 

obrázku vlevo) leží osa XX´ více paralelně se sagitální rovinou, proto se při elevaci 

žeber zvětšuje průměr hrudníku zejména v transverzální rovině (písmeno l). Na druhé 

straně osa rotace YY´pro horní žebra (na obrázku vpravo) leží blíže k frontální rovině, 

to znamená, že při nádechu dochází ke zvětšení průměru hrudníku zejména v 

anterioposteriorním směru (písmeno a). Ve střední části hrudníku je pro costovertebrální 

skloubení osa umístěna v úhlu 45° k sagitální rovině, což znamená, že pohyb žeber se 

laterálně i anterioposteriorně zvětšuje (Kapandji, 2002). 

Valouchová (2005) bere v úvahu při nádechu i pohyb žeber kraniálně, u horních 

žeber dále pohyb ventrálně a minimální pohyb laterálně.  

De Groote et al. (1997) měřili pohyblivost hrudníku a břicha během dýchání 

pomocí 3D kinematické analýzy. Z jejich výzkumu vyplývá, že oblast horního hrudníku 

se při nádechu pohybuje ventrálním směrem průměrně o 3-5 mm a laterálním směrem o 

1-2 mm. Pohyb v oblasti břicha je výhradně ventrálním směrem, laterální a kraniální 

pohyb byl minimální. Markery umístěné na dorzální straně trupu vykazovaly při 

nádechu pohyb ventrálně. Autor nezmiňuje, že by byla rozdílnost v rozsahu pohybu 

levé a pravé strany. Bylo měřeno klidné dýchání vsedě. 

Obr. 10. Pohyblivost žeber v costotransverzálním a costovertebrálním sk. u kraniálních 

a kaudálních žeber, převzato z: Kapandji, 2002) 
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Pohyblivost hrudní a břišní stěny při dýchání je pravděpodobně ovlivněna 

mnohými skutečnostmi, např. věkem, pohlavím, posturou, onemocněním atd. 

Pohyblivostí trupu při dýchání a těmito skutečnostmi se zabývalo několik studií: 

Kaneko et Horie (2012) ve své studii zjišťovali rozsahy pohybu hrudníku a břicha při 

dýchání a porovnávali změny těchto pohybů vzhledem k pohlaví, věku a postuře. Při 

klidném dýchání naměřili výrazný anterioposteriorní a kraniokaudální pohyb ventrální 

části hrudníku a při hlubokém dýchání u hrudníku a břicha výrazný pouze 

kraniokaudální pohyb. Za klidného dýchání nebyl zjištěn vliv věku na dechové pohyby, 

naopak při prohloubeném dýchání s věkem klesala pohyblivost v oblasti hrudníku. 

Důvodem je pravděpodobně snížení hrudní compliance a svalové síly dýchacích svalů. 

Ženy vykazovaly větší pohyblivost v oblasti hrudníku a menší pohyblivost v oblasti 

břicha než u mužů během klidného dýchání. Vsedě byla naměřena větší distance u 

hrudních markerů a menší distance u břišních markerů při klidném a hlubokém dýchání, 

v porovnání s polohou vleže na zádech. Z výsledků nevyplývá, že by byla rozdílnost 

mezi pohyblivostí levé a pravé strany v oblasti hrudníku i břicha.  

Romei et al. (2010) zjišťoval vliv pohlaví a postury na dechové pohyby. 

Závěrem jeho studie je, že postura i pohlaví výrazně ovlivňují kinematiku hrudní stěny. 

Autoři naměřili např. větší rozsah dechových pohybů v oblasti břicha u mužů než u žen. 

Stanovili, že se zvyšující se flexí trupu se zvyšuje pohyblivost v oblasti hrudníku a klesá 

laterolaterální pohyblivost oblasti břicha, výsledky byly evidentní pouze u žen. Výrazný 

vliv polohy na dýchání vyplývá i ze studie Lee et al. (2010).  

Ragnarsdóttir et Kristinsdóttir (2006) prostřednictvím měření respiračních 

pohybů stanovili symetričnost v rozsahu pohybu levé a pravé hrudní a břišní stěny 

během dýchání. Dále zjistili, že při prohloubeném dýchání dochází s věkem ke snížení 

pohyblivosti a ženy mají nižší pohyblivost v oblasti břišní stěny než muži. Tento jev 

nebyl patrný při klidném dýchání. Měření proběhlo v poloze vleže na zádech.  

Kristjánsdóttir et al. (2004) zkoumali vliv kardiální operace, provedenou 

prostřednictvím mediální sternotomie, na dechové pohyby. Měření provedli před 

operací, tři měsíce po operaci a jeden rok po operaci. Z jejich výsledků vyplývá, že tři 

měsíce po operaci byla přítomná snížená pohyblivost horního hrudníku a zvýšená 

pohyblivost břišní stěny oproti předoperačnímu měření. Dále měli pacienti před operací 

symetrické dechové pohyby na levé a pravé straně trupu, po třech měsících od operace 

byla zjištěna rozdílnost v pohyblivosti hrudní a břišní stěny mezi levou a pravou 
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stranou, a to signifikantní snížení rozsahu na levé straně. Po roce od operace bylo stále 

přítomné snížení v oblasti horního hrudníku především na levé straně. 

 

5.4.2 Dechové pohyby 

Dechové pohyby slouží k ventilaci plic, dále mají vliv na posturální funkce a na 

držení těla. Rytmicky se opakují ve dvou fázích: inspirium a exspirium. Mezi nimi se 

nachází přechodná krátká období tzv. preinspirium a preexspirium (Véle, 2006). Tyto 

fáze dohromady představují dechový cyklus (Obr. 11), který je základní jednotkou 

dýchání. Cyklus se neustále opakuje cca 16krát za minutu, ale může dojít ke změně jeho 

délky trvání a rychlosti (Trojan et al., 2003).  

Nádech začíná v dolním hrudním sektoru. Bránice snižuje aktivně klenbu, 

nitrobřišní tlak stoupá, stabilizuje se bederní páteř a břišní stěna se vyklenuje. Dolní 

žebra se postupně rozvíjí do stran a páteř se zároveň mírně extenduje. V hrudní dutině, 

která se zvětšuje, dochází k poklesu intrathorakálního tlaku a vzduch proudí do plic. 

Aktivita se postupně přesouvá do oblasti středního sektoru hrudníku, který se rozvíjí 

rozevíráním dolních žeber do stran prostřednictvím aktivity interkostálních svalů a 

bránice. Nakonec se pohyb rozšiřuje i do horního sektoru hrudníku. Horní žebra se 

zvedají a hrudník se rozšiřuje směrem vzhůru a do stran. Sternum by se nemělo 

pohybovat příliš dopředu, aby se lépe stabilizoval hrudník a ramenní pletence (Véle, 

2006). 

Výdech probíhá obdobně od dolního sektoru přes střední do horního sektoru. 

Napětí ve svalech postupně klesá, prostor hrudníku se zmenšuje, v hrudní páteři dochází 

k mírné flexi, bránice se vyklenuje a vzduch proudí ven z plic. Výdech je převážně 

pasivní proces, který je zajišťován pružností plicního vaziva a elasticitou hrudní stěny 

(Véle, 2006). 

Obr. 11. Dechový cyklus, převzato z: www.ouhsc.edu 
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V tabulce 1 jsou uvedeny svaly a další skutečnosti, které se podílejí na nádechu a 

výdechu při klidovém a usilovném dýchání. 

Tab. č. 1. Svaly a další vlivy podílející se na dýchání 

 Inspirace Exspirace 

Klidové 

dýchání 

diafragma 

m. intercostalis externii  

 

elastické vlastnosti plicní tkáně 

povrchové napětí  

gravitace žeber  

m. intercostales internii  

Usilovné 

dýchání 

m. sternocleidomastoideus  

m. scalenii  

m. pectoralis major  

m. pectoralis minor  

m. serratus anterior  

m. serratus posterior superior  

m. iliocostalis, horní část  

m. obliquus externus abdominis 

m. obliquus internus abdominis  

m. rectus abdominis  

m. iliocostalis, dolní část 

m. longissimus, dolní část  

m. serratus posterior inferior  

 

 

5.4.3 Viskoelastické vlastnosti plic a hrudníku 

Plíce a hrudník mají viskoelastické vlastnosti. Zvětšení objemu plic je 

podmíněno růstem tlaku, který je potřebný pro překonání retrakční síly plic a hrudníku. 

Tato závislost se nazývá compliance (poddajnost) – C a představuje míru roztažnosti, 

kterou vyjadřuje jako změnu objemu (v l) na změnu tlaku (v kPa):   
   

   
 

V průběhu klidného dýchání se většina práce dýchacích svalů (cca 70 %) 

využívá na překonání elastického odporu plic a hrudníku. Pokud však dojde ke 

zrychlení dýchání nebo ke snížení průsvitu dýchacích cest, zvyšuje se množství práce 

potřebné k překonání neelastického odporu, tzv. dynamického odporu (Navrátil et 

Rosina, 2005). Je pravděpodobné, že u žen po totální mastektomii může být tento odpor 

navýšen z důvodu patologické jizvy, např. s nefunkčním srůstem, který následně brání 

posunu jednotlivých vrstev měkkých tkání vůči sobě a snižuje tak roztažnost hrudníku. 

 

5.4.4 Dýchání a posturální funkce 

Z prací Kapanjiho (2002) vyplývá, že svaly podílející se na dechové mechanice 

se taktéž podílejí na vzniku stabilizačního tlaku v dutině břišní a hrudní tzv. odlehčující 

pneumatický nosník (hluboké vrstvy břišních svalů, autochtonní zádové svaly, pánevní 

dno, bránice, intercostální sv.). Dechová mechanika se musí tedy podílet na posturální 
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funkci, musí měnit konfiguraci pohybových segmentů při dýchání a ovlivňovat tím 

držení těla, jak to např. o bránici prokázal již Skládal (1976) (Jelen et al., 2001).  

Porucha dechové mechaniky je obvykle spojená s poruchou hybnosti v určitém 

segmentu nebo sektoru páteře a hrudníku. To vede k rozvoji svalových dysbalancí a 

následně ke vzniku vertebrogenního algického syndromu. Cílenou dechovou 

gymnastikou lze tyto poruchy ovlivnit a změnit tak tvar hrudníku včetně páteře, a tím i 

držení těla (Véle, 2006). 
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6 METODOLOGIE PRÁCE 

 

6.1 Popis výzkumného souboru 

Výzkumu se zúčastnilo šest žen po totální mastektomii prsu, které podstoupily 

operaci v rozmezí tří měsíců až 25 let. Našimi dalšími požadavky bylo ukončení 

onkologické léčby a neabsolvování rekonstrukce prsu. Ve vzorku se s disekcí axily a 

jedna žena po levostranném výkonu bez výkonu na axile.  Čtyři pacientky měly 

chirurgickou léčbu doplněnu o chemoterapii s radioterapií a dvě pacientky o 

radioterapii.  Průměrný věk respondentek je 64,5 let. Pacientky byly kontaktovány 

prostřednictvím Onkocentra Zelený pruh a pacientských organizací – Mamma HELP a 

sdružení ALEN. Základní charakteristiky respondentek jsou uvedeny v tabulce č. 2.  

Tab. č. 2. Základní charakteristika skupiny žen po totální mastektomii 

Proband P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Věk 58 68 79 66 58 58 

Výška 

(cm) 

171 166 165 170 169 175 

Hmotnost 

(kg) 

79 69 56 90 65 80 

Počet let 

od operace 

5 19 25 22 6 5, 

reoperace 

před 

třemi 

měsíci 

Operovaná 

strana a 

výkon na 

axile 

Levá 

strana, 

disekce 

axily 

Pravá 

strana, 

disekce 

axily 

Levá 

strana, 

disekce 

axily 

Levá 

strana, 

disekce 

axily 

Pravá 

strana, 

disekce 

axily 

Levá 

strana, 

bez 

výkonu 

na axile 

 

Kontrolní skupina se skládá z pěti zdravých žen, které nepodstoupily žádnou 

operaci v oblasti hrudníku a břicha, ani se neléčí s žádnou závažnou nemocí. Průměrný 

věk žen z kontrolní skupiny je 72,6 let. Veškeré charakteristiky respondentek jsou 

uvedeny v tabulce č. 3. 

Tab. č. 3. Základní charakteristika skupiny žen z kontrolní skupiny 

Respondent R1 R2 R3 R4 R5 

Věk 80 77 73 66 67 

Výška (cm) 160 152 162 161 167 

Hmotnost (kg) 72 54 81 85 72 
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Před začátkem výzkumu byl každý respondent informován o cíli diplomové 

práce a byl seznámen s průběhem měření. Následně podepsal informovaný souhlas, 

jehož podoba se nachází v přílohách práce (Příloha 2). Diplomová práce byla dále 

schválena Etickou komisí FTVS UK, vyjádření Etické komise je přiloženo v přílohách 

(Příloha 1). 

 

6.2 Měřicí technika a metody sběru dat 

 
6.2.1 Systém Qualisys 

Pohyblivost hrudní stěny při dýchání byla měřena prostřednictvím 

optoelektronického kinematického analyzátoru Qualisys. Tento systém používá pro 

záznam pohybu měřeného objektu vysokofrekvenční kamery, které snímají body tzv. 

markery umístěné na sledovaném objektu a vše následně zpracovává výkonný software. 

V dnešní době jsou díky moderním softwarům početní úkony rekonstrukce objektu 

prováděny prakticky zcela automaticky. Automatizace procesu vyžaduje buď určování 

polohy bodů v prostoru na základě odlišné barvy a kontrastu sledovaného objektu 

vzhledem k okolí nebo připevnění kontrastních značek na pohybující se objekt. Při své 

práci jsem použila pasivní markery, tedy markery světlo odrážející (Soumar, 2013). 

Tato technologie dokáže poskytovat prostorové neboli 3D souřadnice téměř v reálném 

čase (zpoždění 7 ms) (http://casri.cz/qualisys/about.htm). Systém využívá princip 

odrazu infračerveného světla od reflexního materiálu naneseného na povrch značky. 

Vnitřními algoritmy a infračerveným filtrem umístěným před objektiv kamery lze 

docílit toho, že systém registruje pouze odrazy od reflexního materiálu na povrchu 

markerů a proto je relativně snadné odečíst polohu středu značek na záznamovém 

médiu. Systém Qualisys využívá pro záznam obrazu optické senzory s vysokým 

rozlišením (CMOS s rozlišením 1,3 Mpx), které umožňují v plném rozlišení snímat 

pohyb s frekvencí až 500 Hz. Systém se vyznačuje vysokou přesností, kdy variabilita 

opakovaného pohybu se vyznačuje velmi malými rozdíly v jednotlivých opakováních 

(Allard et al., 1995).  

Qualisys Track Manager je software, pomocí kterého byla zpracována získaná 

data. Jedná se o speciální software spolupracující se všemi kamerami Qualisys a je 

podporován systémem Windows. Záznamy je schopen hodnotit ve 2D i 3D rozlišení. 

Díky speciálním funkcím programu se data filtrují a následně program dokáže 
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analyzovat pozice, úhly, rychlosti, akcelerace, vzdálenost a další náročnější komplexní 

kalkulace (http://casri.cz/qualisys/about.htm). 

 

6.2.2 Kineziologický rozbor 

Dalším zdrojem dat mé diplomové práce je podrobný kineziologický rozbor, 

který podstoupily všechny respondentky, jak ženy po mastektomii, tak i ženy z 

kontrolní skupiny. Rozbor slouží k získání informací o tom, zda neexistují i jiné 

skutečnosti, které by mohly ovlivnit dechový stereotyp, a jakými obtížemi případně 

pacientky trpí. Kineziologický rozbor je zaměřen na horní polovinu těla a obsahuje 

podrobnou anamnézu, vyšetření postavy aspekcí a palpací, dynamické vyšetření páteře, 

dýchání, blokád a symetrie rozvíjení žeber při dýchání, vyšetření jizvy, posunlivosti a 

protažitelnosti měkkých tkání v oblasti trupu, vyšetření zkrácených sv., rozsahu 

pohyblivosti HKK především v ramenním kl. a antropometrii obvodů HKK. Při zjištění 

blokády v horní polovině těla (např. žebra) během vstupního vyšetření byla blokáda 

nejdříve odstraněna a teprve poté bylo provedeno měření prostřednictvím systému 

Qualisys. Kompletní kineziologické rozbory jednotlivých pacientek jsou uvedeny 

v přílohách (Příloha 3-8). 

 

6.3 Průběh měření 

Celé vyšetření proběhlo na FTVS UK. Všechny respondentky nejdříve 

absolvovaly kineziologický rozbor a následně ve stejný den podstoupily vyšetření 

prostřednictvím systému Qualisys. 

Měření dechových pohybů systémem Qualisys mělo dvě části. Respondentka 

měla před vyšetřením 15 min na zklidnění dechu a poté byla uvedena do 

standardizované polohy ve stoji a jejím úkolem bylo po dobu jedné minuty dýchat 

klidně, plynule a přirozeně. Následovalo měření prohloubeného dýchání, respondentka 

byla uvedena do standardizované polohy vsedě a po spuštění záznamu měla za úkol 

provést tři plynulé maximální nádechy a výdechy. Čas záznamu byl nastaven na 30 s, 

celkově jsme tedy od každého probanda získali data z 1 min a 30 s, které následně 

sloužily k výpočtu klíčových parametrů na trupu.  

Pacientky podstoupily měření v podprsence, abychom zabránili poklesu 

neoperovaného prsa a následnému znesnadnění nalepit markery do této oblasti. Naším 

úmyslem bylo také přiblížit se okolnostem, během kterých pacientka dýchá většinu 
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svého dne. Žádné studie nepotvrzují změnu dechového stereotypu u žen vlivem 

přítomnosti podprsenky. 

 

6.3.1 Standardizace stoje a klidného dýchání 

Pro měření klidného dýchání byla zvolena poloha ve stoje. V této poloze nejsou 

dechové pohyby ničím omezeny, jako je tomu například v sedu a v lehu a za klidného 

dýchání nedochází k výrazným výchylkám těla, které by zkreslovaly výsledky a musely 

by být eliminovány stabilnější polohou, např. sedem. 

Stoj byl proveden bez obuvi, base dolních končetin odpovídala šířce ramenních 

kloubů, pohled očí směřoval přímo před sebe a horní končetiny byly spuštěny volně 

podél těla. Pomocí olovnice byly ženy zkorigovány do vzpřímeného stoje, kdy olovnice 

spuštěná z ušního boltce měla procházet ramenními a kyčelními klouby, směřovat před 

hlezenní klouby a olovnice spuštěná z týlu hlavy procházet gluteální rýhou a směřovat 

doprostřed spojnice mezi hlezenní klouby. Celková poloha těla měla být příjemná, ne 

strnulá (viz obr. 12) 

Pacientky byly následně instruovány ke klidnému, plynulému, přirozenému 

dýchání.  Záznam trval jednu minutu a před měřením měly respondentky 15 min čas na 

zklidnění a normalizaci dechu.  

 

Obr. 12. Ukázka korigovaného stoje 
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6.3.2 Standardizace sedu a prohloubeného dýchání 

Pro měření dechových pohybů během prohloubeného dýchání jsme aplikovali 

polohu v sedu. I když tato poloha snižuje pohyblivost břišní stěny, jak uvádí některé 

studie (Kaneko et Horie, 2012; Verschakelen et Demedts, 1995), je ale stabilnější než 

poloha ve stoje. Cílem bylo eliminovat tendenci k záklonu trupu při nádechu či jiné 

výchylky těla, které nejsou při klidném dýchání tolik markantní. Tyto nechtěné pohyby 

by mohly následně zkreslovat výsledné dechové distance mezi markery. 

Byla použita otočná židle bez opěradla s nastavitelnou výškou sedadla. 

Respondentky byly ve volném oblečení, na boso a byly instruovány k zaujmutí 

vzpřímeného postavení. Následně byly ještě zkorigovány dle olovnice, která byla 

spuštěna z ušního boltce a měla procházet ramenními a kyčelními klouby, a olovnicí 

spuštěnou z oblasti týlu hlavy, která měla procházet gluteální rýhou. Úhel v hlezenních, 

kolenních a kyčelních kloubech byl za pomoci goniometru zkorigován do 90°. Base 

dolních končetin odpovídala šířce ramenních kloubů, pohled očí směřoval přímo před 

sebe a horní končetiny byly spuštěny volně podél těla. Celková poloha těla měla být 

příjemná, ne křečovitá (viz obr. 13) 

Během měření měly pacientky za úkol provést tři hluboké nádechy nosem a tři 

hluboké výdechy ústy. Respondentky byly předem instruovány, aby nádech proběhl 

plynule do maximální možné plicní kapacity a výdech aby byl opět plynulý s cílem 

vydechnout všechen obsah plic. Prohloubené dýchání si ženy před vyšetřením 

vyzkoušely, aby bylo zřejmé, že chápou veškeré pokyny a nedojde tak ke zkreslení 

výsledků. 

                       

Obr. 13. Ukázka korigovaného sedu 



42 

 

6.3.3 Standardizace rozmístění kamer a markerů 

Při měření bylo použito osm vysokofrekvenčních kamer, kdy byly čtyři kamery 

umístěny v přední části místnosti a čtyři v zadní části, rozmístění je znázorněno na 

obrázku č. 14. Záznam byl nasnímán s frekvencí 250 Hz. Před každou sadou měření 

byla provedena kalibrace pro zajištění správné funkce systému a dosažení maximální 

možné přesnosti měření. 

 

Obr. 14. Rozmístění kamer během měření 

 

Na každého respondenta bylo použito 36 pasivních markerů, a to 18 z anteriorní 

strany trupu a 18 z dorzální strany trupu (Obr. 15). Markery byly na každé straně 

umístěny ve třech vertikálních a v šesti horizontálních řadách. Horizontální řady byly 

určeny takto: 1. sternoclaviculární skloubení, 2. druhé sternocostální skloubení, 3. střed 

vzdálenosti mezi druhou a čtvrtou horizontální řadou, 4. submammární rýha, 5. střed 

vzdálenosti mezi čtvrtou a šestou horizontální řadou, 6. umbilicus. Anteriorní vertikální 

řady byly určeny pravou medioclaviculární čarou, přední střední čarou, levou 

medioclaviculární čarou. Posteriorní vertikální řady byly vymezeny levou scapulární 

čárou, zadní střední čarou a pravou scapulární čárou. Respondentkám byly takto 

nalepeny markery pomocí oboustranné lepicí pásky ve stoji. 
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Obr. 15. Umístění 36 markerů na anteriorní a dorzální straně trupu. 

 

6.4 Zpracování dat 

Záznamy z jednotlivých kamer jsou automaticky převedeny do Qualisys Track 

Manager. Při vyhodnocování byly nejdříve manuálně identifikovány jednotlivé markery 

a souřadnice jejich polohy byly vypočítány pomocí softwaru. Výstupem byl animovaný 

pohyb jednotlivých bodů, z kterého jsme následně vyhodnocovali polohu bodů v čase a 

změny distance jednotlivých bodů v čase. Jednotlivé markery byly označeny třemi 

znaky: první znak vyjadřuje, jestli se jedná o přední (p) nebo zadní (z) umístění, druhý 

znak je číslo značící číslo horizontální řady, třetí znak je také číslo, které označuje číslo 

vertikální řady (Obr. 16). Markery byly v softwaru barevně odlišeny dle řad a 

ventrálního či dorzálního umístění pro lepší přehlednost a orientaci (Obr. 17).  
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Obr. 16. Schematické znázornění markerů   Obr. 17. Znázornění označených markerů 

a měřených distancí       v softwaru Qualisys Track Manager  

 

Před analýzou dat bylo nutné zkontrolovat trajektorii jednotlivých markerů. 

V některých případech zde můžeme najít chyby, které musí být před analýzou 

odstraněny, aby nedošlo ke zkreslení výsledných hodnot. Nejčastěji dochází ke spojení 

trajektorií dvou markerů, k rozdělení celkové trajektorie markeru do několika dílčích, 

k přítomnosti nahodilých výchylek markerů od trajektorie dechových pohybů. 

Následným řešením je rozdělení trajektorií markerů, spojení jednotlivých trajektorií do 

jedné plynulé a vyčištění nežádoucích výchylek. Tyto úkony jsou často časově náročné, 

ale nezbytné pro získání kvalitních výsledků. 

Pro vyhodnocení dat byl nejdůležitější výpočet vzdálenosti dvou daných 

markerů v čase. Při analýze dat jsme nepoužili všechny nasnímané markery. Vyzkoušeli 

jsme dvě kombinace: 1. Distance mezi p11-z11 a p13-z13 (atd. ve všech horizontálních 

řadách), 2. Distance mezi p11-z12 a p13-z12 (atd. ve všech horizontálních řadách, obr. 

18). Během zpracování dat se nakonec nejvíce osvědčila druhá možnost. U těchto 

distancí byly nejvíce viditelné změny vzdálenosti markerů při nádechu a výdechu, a to u 

všech zúčastněných respondentek.  
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Obr. 18. Zobrazení markerů (zvýrazněny červeně) použitých pro vyhodnocení dat 

 

Software tyto distance znázorňuje prostřednictvím grafu (vzdálenost/čas), kde je 

patrná změna vzdálenosti mezi markery při nádechu a výdechu. Program nám pro 

zobrazení této distance dává dvě možnosti. Při první vytvoří tři grafy, které znázorňují 

změny distance markerů v jednotlivých osách (x, y, z). Druhou možností je zobrazení 

změny vzdálenosti markerů prostřednictvím výsledného vektoru ze složek x, y, z, jak je 

znázorněno na obrázku 19. V prvním případě nebyly na každé ose patrné dechové 

pohyby, a proto jsme pro vyhodnocení zvolili druhou možnost, při které tento problém 

nenastal. Snížili jsme tak i počet dat, kterých by v prvním případě bylo třikrát více. 

Obr. 19. Graf z Qualisys Track Manager zobrazuje distanci p33-z32 při prohloubeném 

dýchání u pacientky 4.  
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Jak je patrné na obrázku 20, který znázorňuje distanci markerů 5. řady u 

pacientky 4 při prohloubeném dýchání, nelze z tohoto grafu odečíst min. a max. 

hodnoty jednotlivých dechových cyklů. Obdobné hodnoty byly přítomny i u 6. řady a 

vyskytovala se u všech probandů. Z tohoto důvodu byly sledovány pouze první čtyři 

horizontální řady a celkově bylo tedy zpracováváno u každého respondenta osm 

distancí. 

Obr. 20.  Graf z Qualisys Track Manager znázorňující distanci p53-z52 při 

prohloubeném dýchání u pacientky 4 

 

 

 

6.5 Analýza dat 

Vlastní analýza dat následně proběhla v programu Microsoft Excel, kde byl 

vytvořen sheet zvlášť pro klidné a prohloubené dýchání. Minimální hodnoty, tedy 

nádech, a maximální hodnoty, tedy výdech, byly manuálně zapsány do tabulky (tab. č. 

4) v tomto programu, kde po odečtení jednotlivých hodnot vyšly výsledky, které 

vyjadřují rozsah pohyblivosti hrudní stěny při jednotlivých dechových cyklech (viz tab. 

č. 5). Tento parametr byl pojmenován jako dechová výchylka.  
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Tab. č. 4. Naměřené maximální a minimální hodnoty dechových pohybů (příklad)  

 

Tab. č. 5. Výsledné dechové výchylky, aritmetický průměr a poměr mezi levou a 

pravou stranou (příklad) 

 
  

D01 

[mm] 
D11 

[mm] 
D12 

[mm] 
D22 

[mm] 
D23 

[mm] 
D33 

[mm] 
Průměr 

[mm] 
Poměr 

L/P [-] 

1. 

řada 

p1-z2 2 5 5 5 5 2 4,00 

 p3-z2 1,5 3,5 3 4 3,5 3,5 3,17 0,79 

2. 

řada 

p1-z2 5 7 7 8 8,5 7,5 7,17 

 p3-z2 4 7 6,5 7,5 7 6 6,33 0,88 

3. 

řada 

p1-z2 9 10,5 10,5 11,5 12,5 11,5 10,92 

 p3-z2 6,5 9,5 9 10,5 10,5 9 9,17 0,84 

4. 

řada 

p1-z2 13 13 12,5 9,5 10 11,5 11,58 

 p3-z2 12 11 10 8 8 8 9,50 0,82 

5. 

řada 

p1-z2 0 0 0 0 0 0 0,00 

 p3-z2 0 0 0 0 0 0 0,00 

 6. 

řada 

p1-z2 0 0 0 0 0 0 0,00 

 p3-z2 0 0 0 0 0 0 0,00 

  

Tyto výpočetní úkony byly prováděny automaticky pomocí vytvořených vzorců 

v tabulce. První výdechové postavení bylo odečteno od prvního nádechového postavení, 

následně druhé výdechové postavení odečteno od prvního nádechového postavení, poté 

druhé výdechové postavení odečteno od druhého výdechového postavení atd. se 

stejným postupem. Vzorce jsme tedy definovali takto: Pi = [pi1_zi2]
nádech

 - 

[pi1_zi2]
výdech

, Pi = [ pi3_zi2]
nádech

 - [pi3_zi2]
výdech

, i označuje číslo řady. Takto byly 

tedy hodnoty odečítány v každé řadě vlevo i vpravo. Stejný způsob výpočtu byl použit 

pro zpracování dat při klidném i prohloubeném dýchání. Vždy došlo k odečtení 

výdechové polohy od nádechové, abychom získali pouze kladné hodnoty. Na obr. 21 

 
  

V0 

[mm] 
N1 

[mm] 
V1 

[mm] 
N2 

[mm] 
V2 

[mm] 
N3 

[mm] 
V3 

[mm] 

1. řada p1-z2 201 203 198 203 198 203 201 

 

p3-z2 200 201,5 198 201 197 200,5 197 

2. řada p1-z2 244 249 242 249 241 249,5 242 

 

p3-z2 243 247 240 246,5 239 246 240 

3. řada p1-z2 282 291 280,5 291 279,5 292 280,5 

 

p3-z2 262 268,5 259 268 257,5 268 259 

4. řada p1-z2 309 322,5 308 321,5 312 322 310,5 

 

p3-z2 300,5 313,5 301 312,5 303,5 312 304 

5. řada p1-z2 

       

 

p3-z2 

       6. řada p1-z2 

       

 
p3-z2 
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jsou schematicky znázorněny velikosti dechových výchylek z výdechu do nádechu 

(žlutá šipka) a z nádechu do výdechu (modrá šipka). 

 

 

Obr. 21. Schematické znázornění dechových výchylek - z výdechu do nádechu (žlutá 

šipka) a z nádechu do výdechu (modrá šipka). 

 

Při prohloubeném dýchání, kdy záznam trval 30 s, byly sledovány 3 dechové 

cykly. Ze záznamu klidného dýchání, který trval jednu minutu, bylo pro měření 

dechových výchylek použito prvních deset dechových cyklů. Z těchto hodnot byl 

nakonec vypočítán aritmetický průměr a výsledkem byla průměrná velikost dechové 

výchylky v 1 segmentu na jedné straně – vlevo či vpravo (viz tabulka č. 5).  

Finální parametr, který jsme sledovali, byl poměr stanovených aritmetických 

průměrů dechových výchylek levé ku pravé straně v rámci jedné řady. Tento poměr 

nám poskytl informace o rozdílnosti rozsahu pohybu operované a neoperované strany 

hrudníku. Symetrii značí hodnota 1, čísla větší než 1 znamenají vyšší využití levé 

strany, čísla menší než 1 naopak vyšší využití pravé strany hrudníku. V tabulce č. 5 je 

uveden příklad stanovených hodnot v posledním sloupci tučně. 

 

6.5.1 Statistické zpracování dat 

Zhodnocení míry rozdílnosti dechových pohybů a jejich symetrie vlivem jizvy 

po operačním výkonu bylo provedeno srovnáním souborů stanovených poměrů 

dechových výchylek pro výzkumnou a kontrolní skupinu využitím funkce t-test 

v programu MS Excel. Výstupem této funkce je pravděpodobnost, se kterou je potvrzen 

předpoklad, že srovnávané soubory se neliší. V odborné literatuře jsou obvykle data 

považována za statisticky významná na hladině významnosti p < 0,05. My jsme tento 

údaj použili jako prostředek pro nalezení oblasti s nejvyšší vypovídací hodnotou. 
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7 VÝSLEDKY 

 

7.1 Pacientka 1 

Pacientka 1 podstoupila levostrannou (v grafech značeno přerušovanou čarou) 

mastektomii s disekcí axily před pěti lety. Spolu s operací absolvovala chemoterapii a 

radioterapii. Fyzioterapii po operaci neměla, pouze z důvodu lymfedému pravidelně po 

čtyři roky navštěvuje lymfoterapii. Z momentálních obtíží popisuje levostranný 

lymfatický otok hrudníku, bolest Cp a šíje, mírně omezený ROM v ramenním kl. LHK 

do ABD a FX a pocit tahu jizvy po mastektomii do protrakce ramene. Objektivně je 

jizva dobře zhojená, pouze v oblasti sterna palpačně bolestivá a v oblasti axily hůře 

protažitelná všemi směry. 

Graf 1 znázorňuje poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném 

dýchání. Je patrné, že největší asymetrie jsou přítomny ve 3. řadě, kdy rozsah pohybu 

vlevo je menší než rozsah pohybu vpravo. Naopak ve 4. řadě mírně převládá 

pohyblivost levé strany trupu. Nejsymetričtější postavení vykazuje bod dvě. 

 

Graf 1. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném dýchání u pacientky1 

 

Graf 2 znázorňuje poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném 

dýchání. V tomto případě jsou přítomny asymetrie v 1. a 3. řadě, kdy dominuje pravá 

strana hrudníku. Naopak levé strana vykazuje větší rozsah pohyblivosti při dýchání u 2. 

řady.  
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Graf 2. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném dýchání u 

pacientky1 

 

7.2 Pacientka 2 

Pacientka 2 podstoupila pravostrannou (v grafech značeno plnou čarou) 

mastektomii s disekcí axily před 19 lety. Spolu s operací absolvovala chemoterapii a 

radioterapii. Po operaci dostala pouze instruktáž o cvičení s PHK a o promazávání 

pooperační jizvy. Od roku 2000 navštěvuje pravidelně lymfologii. Z momentálních 

obtíží popisuje občasnou bolest bederní páteře. Objektivně je jizva po operaci dobře 

zhojená, pouze v oblasti sterna palpačně bolestivá a hůře protažitelná a posunlivá všemi 

směry. 

Na grafu 3 je znázorněn poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném 

dýchání. V 1. řadě je přítomna výrazná asymetrie v pohyblivosti jednotlivých stran, kdy 

levá strana se vyznačuje větším rozsahem pohybu než strana pravá. Stejný trend je 

patrný i ve 3. a 4. řadě. U druhé řady mírně převažuje rozsah pohybu na pravé straně. 

 

Graf 3. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném dýchání u pacientky2 
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Graf 4 znázorňuje poměr dechových výchylek levé a pravé strany při 

prohloubeném dýchání. Je patrné, že v 1., 3. a 4. řadě byl naměřen větší rozsah pohybu 

u levé poloviny trupu při dýchání. Ve druhé řadě poté opět mírně převažuje rozsah 

pohybu na pravé straně hrudníku, v tomto bodě jsou pohyby také nejvíc symetrické. 

 

Graf 4. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném dýchání u 

pacientky 2 

 

7.3 Pacientka 3 

Pacientka 3 podstoupila levostrannou mastektomii s disekcí axily před 25 lety. 

Po operaci ještě absolvovala radioterapii. Po operaci byla zainstruována ke cvičení 

s PHK a k promazávání pooperační jizvy. V roce 2001 navštěvovala fyzioterapii 

z důvodu bolesti Cp. Z momentálních obtíží udává bolest bederní páteře se střídavou 

iradiací ostré bolesti do DKK. Nepociťuje přítomnost otoku LHK či jiné obtíže spojené 

s operací prsu. Z vyšetření vyplývá, že jizva po mastektomii je dobře zhojená, dobře 

protažitelná a posunlivá, nebolestivá v celé své délce. 

Na grafu 5 je znázorněn poměr dechových výchylek levé a pravé strany při 

klidném dýchání. Tato křivka má klesající tendenci, kdy u každé řady je patrný větší 

rozsah dechových pohybů na pravé straně. V 1. řadě je tato asymetrie minimální, avšak 

čím nižší je poloha řady, tím větší rozdílnost je přítomna. 
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Graf 5. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném dýchání u pacientky3 

 

Graf 6 znázorňuje poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném 

dýchání. V tomto případě mají tři první řady opět sestupný charakter, výrazně u nich 

převažuje větší pohyblivost pravé strany oproti straně levé, a to především ve 3. řadě. 

Naopak 4. řada se vyznačuje větším rozsahem dechových pohybů na levé straně.   

 

Graf 6. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném dýchání u 

pacientky 3 

 

7.4 Pacientka 4 

Pacientka 4 podstoupila levostrannou mastektomii s disekcí axily před 22 lety. 

Spolu s operací absolvovala chemoterapii a radioterapii. Fyzioterapii po operaci neměla, 

pouze během hospitalizace dostala brožurku s instruktáží o cvičení s LHK. Subjektivně 

pacientka popisuje pozátěžovou bolest Lp a mírně omezený ROM v ramenním kl. LHK 

do ABD a FX. Jizva po totální mastektomii je dobře zhojená, hůře protažitelná a 
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posunlivá všemi směry na ventrální ploše hrudníku a při hluboké palpaci citlivá ve 

sternální části. Okolí jizvy je také zjizvené, jelikož došlo k popálení ventrální plochy 

hrudníku při radioterapii. Okolí je dobře zhojené, palpačně nebolestivé, hůře 

protažitelné všemi směry. 

Graf 7 znázorňuje poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném 

dýchání. Ze všech čtyř hodnot vyplývá, že rozsah dechových pohybů je nižší na levé 

straně oproti straně pravé. Tento rozdíl je nejmenší ve 2. řadě a naopak nejmarkantnější 

je v řadě 3. 

 

Graf 7. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném dýchání u pacientky4 

 

Na grafu 8 je znázorněn poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při 

prohloubeném dýchání. Všechny hodnoty opět znázorňují větší rozsah pohybu pravé 

strany trupu během dýchání. V tomto případě nejvíce u 1. řady a nejméně u 2. řady. 

 

Graf 8. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném dýchání u 

pacientky 4 
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7.5 Pacientka 5 

Pacientka 5 podstoupila pravostrannou mastektomii s disekcí axily před šesti 

lety. Spolu s operací absolvovala chemoterapii a radioterapii. V rámci hospitalizace 

neměla žádnou fyzioterapii ani instruktáž. Z důvodů výrazného omezení ROM 

v ramenním kl. PHK byla dva týdny po operaci odeslána na fyzioterapii (cvičení, péče o 

jizvu, přístrojové lymfodrenáže PHK). Z momentálních obtíží udává občasné bolesti 

krční a bederní páteře. Nepociťuje přítomnost otoku LHK či jiné obtíže spojené 

s operací prsu. Jizva je dobře zhojená, nebolestivá a její protažitelnost vázne v oblasti 

axily. 

Na grafu 9 je znázorněn poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném 

dýchání. Řada 1, 2, 4 vykazuje větší rozsah pohybu na levé straně trupu. Výrazná 

asymetrie je i u 3. řady, kde je naopak přítomná větší pohyblivost na pravé straně trupu.  

 

Graf 9. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném dýchání u pacientky5 

 

Graf 10 znázorňuje poměr dechových výchylek levé a pravé strany při 

prohloubeném dýchání. Tato křivka má podobný průběh jako křivka znázorňující klidné 

dýchání. Pouze u 3. řady je nepatrně větší rozsah pohybu u pravé strany hrudníku 

během dýchání. Zbylé řady vykazují výraznější asymetrie, kde převládá větší 

pohyblivost levé strany trupu. 
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Graf 10. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném dýchání u 

pacientky 5 

 

7.6 Pacientka 6 

Pacientka 6 podstoupila levostrannou mastektomii bez výkonu na axile před pěti 

lety. Z důvodu recidivy rakoviny byla provedena reoperace v r. 2012 a v listopadu r. 

2014 (cca 3 měsíce po operaci proběhlo měření). Po operaci ještě absolvovala 

radioterapii. V rámci hospitalizace neměla žádnou fyzioterapii ani instruktáž. Po druhé 

operaci pacientka pociťovala výrazný tah v oblasti jizvy, nyní tyto obtíže nemá a udává 

pouze bolest v oblasti krční páteře. Jizva je dobře zhojená, hůře protažitelná a posunlivá 

všemi směry především ve své prostřední části, zde je také palpačně bolestivá. 

Graf 11 znázorňuje poměr dechových výchylek levé a pravé strany při klidném 

dýchání. U všech hodnot, kromě 4. řady, je patrný menší rozsah dechových pohybů na 

levé straně hrudníku. U 4. řady je tato asymetrie minimální. 

 

Graf 11. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném dýchání u pacientky 6 
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Graf 12 znázorňuje poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném 

dýchání. Dle zobrazené křivky levá polovina trupu vykazuje menší pohyblivost během 

dýchání oproti straně pravé. Nejvýraznější je tento trend v oblasti 3. a 4. řady. Řada 1 a 

2 naopak vykazují větší symetrie v pohyblivosti jednotlivých stran. 

 

Graf 12. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném dýchání u 

pacientky 5 

 

7.7 Porovnání výsledků s kontrolní skupinou 

 

7.7.1 Klidné dýchání 

Graf 13 a 14 znázorňuje poměr rozsahu pohyblivosti levé a pravé strany u 

pacientek a u kontrolní skupiny při klidném dýchání. Již na první pohled je patrné, že 

křivky jednotlivých pacientek jsou ve větším rozptylu, než je tomu u kontrolní skupiny. 

Největší rozptyl vykazuje 1. a 3. řada, nejmenší poté 2. řada.  

Křivky respondentek kontrolní skupiny jsou naopak více homogenní, jejich 

rozptyl je v jednotlivých řadách poměrně symetrický a navíc si udržují své hodnoty 

v blízkosti čísla jedna. Když porovnáme rozptyl jednotlivých hodnot u výzkumné a 

kontrolní skupiny, zjistíme, že pouze 2. řady jsou si podobné, v ostatních řadách 

dominuje v asymetrii pohybů skupina pacientek.  
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Graf 13. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném dýchání u skupiny 

pacientek 

 

 

Graf 14. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném dýchání u kontrolní 

skupiny 

 

Na grafu 15 je znázorněn průměr poměrů rozsahu pohybu levé a pravé strany při 

klidném dýchání skupiny pacientek a průměr poměrů pohybu levé a pravé strany při 

klidném dýchání kontrolní skupiny. Křivka průměru kontrolní skupiny si udržuje svůj 

průběh v blízkosti hodnoty jedna. Křivka průměru skupiny pacientek v 1. řadě vyjadřuje 

větší rozsah pohybu na levé polovině hrudníku, zbylé řady naopak větší pohyblivost 
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pravé strany trupu. Největší rozdílnost hodnot jednotlivých křivek je ve 3. řadě a 

nejmenší ve 4. řadě. 

 

Graf 15. Průměr poměrů rozsahu pohybu levé a pravé strany při klidném dýchání u 

výzkumné a kontrolní skupiny 

 

Za pomocí funkce t-test byla zhodnocena míra rozdílnosti a symetrie dechových 

pohybů při klidném dýchání prostřednictvím srovnání souborů stanovených poměrů 

dechových výchylek pro výzkumnou a kontrolní skupinu, hodnoty t-testu jsou uvedeny 

v tabulce č. 6 tučně. Největší vypovídající hodnotu pro nás má 3. řada, nejmenší poté 

řada č. 4. 

Tab. č. 6. Průměrné hodnoty poměrů dechových výchylek levé a pravé strany u 

kontrolní a výzkumné skupiny při klidném dýchání, výsledky t-testu 

 

 

7.7.2 Prohloubené dýchání 

Graf 16 a 17 znázorňuje poměr rozsahu pohyblivosti levé a pravé strany u 

pacientek a u kontrolní skupiny při prohloubeném dýchání. I v tomto případě je také 

patrný větší rozptyl křivek u skupiny pacientek oproti kontrolní skupině. V jednotlivých 

řadách je rozptyl hodnot pacientek poměrně identický, avšak ve 3. řadě je nejvýraznější. 

Křivky pacientek s pravostrannou operací (plná čára) se pohybují více v horní polovině 
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Průměr – kontrolní 

skupina [-] 

Průměr – výzkumná 

skupina [-] t-test [-] 

1. řada 0,99 1,03 0,65 

2. řada 1,04 0,96 0,18 

3. řada 1,02 0,80 0,03 

4. řada 0,96 0,94 0,83 
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grafu, což znamená, že na levé straně trupu je přítomný větší rozsah dechových pohybů. 

Naopak ženy po levostranné operaci (přerušovaná čára) mají křivky umístěné více v 

dolní polovině grafu a můžeme tedy předpokládat, že rozsah pohybu při dýchání bude 

na levé straně snížený.  

U kontrolní skupiny je největší rozptyl hodnot v 1. a 2. řadě. Nejmenší je ve 3. 

řadě a jak už bylo uvedeno, tato řada u skupiny pacientek naopak vykazuje největší 

rozdílnost. 

 

Graf 16. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném dýchání u 

skupiny pacientek 

 

 

 

Graf 17. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném dýchání u 

kontrolní skupiny 
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Na grafu 18 je znázorněn průměr poměrů rozsahu pohybu levé a pravé strany při 

prohloubeném dýchání skupiny pacientek a průměr poměrů pohybu levé a pravé strany 

při prohloubeném dýchání kontrolní skupiny. Křivka kontrolní skupiny se ve svém 

průběhu pohybuje v blízkosti hodnoty jedna a vykazuje tak minimální asymetrie 

v rozsahu pohybu levé a pravé strany trupu během dýchání. 

Naopak křivka výzkumné skupiny je ve všech řadách umístěna pod hodnotou 

jedna, což vypovídá o tom, že na levé straně trupu je přítomný menší rozsah dechových 

pohybů. Největší asymetrie v pohyblivosti jednotlivých stran jsou poté přítomny ve 3. 

řadě. 

 
 

Graf 18. Průměr poměrů rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném dýchání 

u výzkumné a kontrolní skupiny 

 

Za pomocí funkce t-test byla zhodnocena míra rozdílnosti a symetrie dechových 

pohybů při prohloubeném dýchání prostřednictvím srovnání souborů stanovených 

poměrů dechových výchylek pro výzkumnou a kontrolní skupinu, hodnoty t-testu jsou 

uvedeny v tabulce č. 7 tučně. Největší vypovídající hodnotu pro nás má opět 3. řada, 

nejmenší poté řada č. 1 a 4. 
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Tab. č. 7. Průměrné hodnoty poměrů dechových výchylek levé a pravé strany u 

kontrolní a výzkumné skupiny při prohloubeném dýchání, výsledky t-testu 

  

Průměr –  

kontrolní skupina [-] 

Průměr –  

výzkumná skupina [-] t-test [-] 

1. řada 0,96 0,92 0,63 

2. řada 1,02 0,95 0,30 

3. řada 1,02 0,89 0,09 

4. řada 1,01 0,98 0,63 

 

 

Tabulky s hodnotami uvedenými v grafech pro výzkumnou a kontrolní skupinu 

při klidném a prohloubeném dýchání jsou uvedeny v přílohách (Příloha 9-12). 
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8 DISKUZE 

Totální mastektomie je radikální výkon, který významně ovlivňuje harmonii 

lidského těla, ať už po psychické či fyzické stránce. My jsme se zabývali problematikou 

jizvy po této operaci a jejím vlivem na pohybový aparát se zaměřením na dýchací 

pohyby.  

Při porovnání hodnot kontrolní a výzkumné skupiny jsme zjistili, že kontrolní 

skupina, která žádnou operaci v oblasti hrudníku nepodstoupila, vykazuje homogenní 

výsledky v jednotlivých řadách. Symetrie pohybů je velmi patrná v klidném dýchání 

oproti velkému rozptylu hodnot u výzkumné skupiny. Při prohloubeném dýchání také 

převládá v asymetrii pohybů skupina pacientek. U jednotlivých řad jsou patrné různé 

rozptyly sledovaných hodnot. U výzkumné skupiny se nejsymetričtěji chová řada 2, 

naopak 3. řada vykazuje největší rozdílnost dechových pohybů mezi jednotlivými 

stranami při hlubokém i klidném dýchání. To nám potvrdil i t-test, kdy jeho hodnoty 

byly v oblasti 3. řady vždy nejnižší, tzv. s největší vypovídající hodnotou pro nás. 

Předpokládáme, že je to právě přítomností jizvy, která se v této oblasti ze své délky 

nejvíce rozkládá. To nám dosvědčují i výsledky pacientky 4 při klidném dýchání, která 

má v této oblasti ještě rozsáhlejší jizvu z důvodu popáleniny po radioterapii. Hodnota 

její 3. řady je ze všech pacientek nejnižší, což znamená, že levá strana hrudníku 

vykazuje výrazně menší pohyblivost. Na této straně je přítomná i jizevnatá tkáň. Tento 

jev však není u pacientky tak výrazně patrný při prohloubeném dýchání. U většiny 

pacientek, alespoň částečně, stav jizvy (bolestivost, snížená posunlivost a protažitelnost) 

koreluje s nejvýraznější asymetrií rozsahu pohyblivosti mezi operovanou a 

neoperovanou stranou ve 3. řadě. Nejmenší rozdílnost druhé řady, si vysvětlujeme 

stabilitou této oblasti, která je zajištěna prostřednictvím poměrně pevných skloubení 

hrudního koše a také vlivem muskulatury, která se v této oblasti nachází – m. pectoralis 

major, m. serratus anterior a posterior superior, mm. intercostales externi a interni atd. 

O větší fixaci a stabilitě horních žeber oproti níže umístěným žebrům, břišní stěně a 

clavicule informují i publikace Kenyona et al. (1997) a Kian-Chung et al. (2002). 

V tab. č. 8 a 9 jsou uvedeny max. a min. hodnoty poměrů levé a pravé strany 

s rozptyly hodnot v jednotlivých řadách zvlášť pro výzkumnou a kontrolní skupinu. U 

klidného i prohloubeného dýchání výzkumná skupina obecně vykazuje nižší minimální 

hodnoty než skupina kontrolní, tzv. vyšší rozsah dechových pohybů na pravé straně 

trupu. Max. a min. hodnoty poměrů dechových výchylek u výzkumné skupiny jsou více 
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asymetrické, tedy výrazněji vzdálené od čísla 1 než hodnoty kontrolní skupiny. Rozptyl 

hodnot kontrolní skupiny je více sourodý a pohybuje se okolo 0,2. Naopak rozptyl 

skupiny pacientek vykazuje větší různorodost, jeho hodnoty se, až na 2. řadu pohybují 

okolo 0,5 při klidném dýchání a 0,35 při prohloubeném dýchání. Tyto data potvrzují, že 

dechový stereotyp žen po operaci prsu je celkově disharmonický a až na druhou řadu, 

kde se rozptyl naměřených hodnot poměrně shoduje s kontrolní skupinou, je ve zbylých 

řadách výrazná variabilita a nesourodost způsobená narušením rovnováhy lidského těla 

prostřednictvím operace. 

Tab. č. 8. Max. a min. hodnoty poměrů dechových výchylek levé ku pravé straně 

s rozptyly hodnot u jednotlivých řad a skupin při klidném dýchání 

  Výzkumná skupina  Kontrolní skupina 

 

Max. a min. hodnota 

[-] 

Rozptyl 

[-] 

Max. a min. hodnota 

[-] 

Rozptyl  

[-] 

1. řada 0,83 – 1,33 0,50 0,87 – 1,14 0,27 

2. řada 0,83 – 1,09 0,26 0,96 – 1,16 0,20 

3. řada 0,48 – 1,02 0,54 0,94 – 1,11 0,17 

4. řada 0,66 – 1,21 0,55 0,86 – 1,06 0,20 

 

Tab. č. 9. Max. a min. hodnoty poměrů dechových výchylek levé ku pravé straně 

s rozptyly hodnot u jednotlivých řad a skupin při prohloubeném dýchání 

  Výzkumná skupina  Kontrolní skupina  

 

Max. a min. hodnota 

[-] 

Rozptyl  

[-] 

Max. a min. hodnota 

[-] 

Rozptyl  

[-] 

1. řada 0,76 – 1,15 0,39 0,90 – 1,13 0,23 

2. řada 0,78 – 1,08 0,30 0,93 – 1,14 0,21 

3. řada 0,70 – 1,13 0,43 1,00 – 1,05 0,05 

4. řada 0,79 – 1,11 0,32 0,94 – 1,10 0,16 

 

Studie, které by se zabývaly obdobnou tématikou, tedy vlivem totální 

mastektomie na pohyblivost hrudníku při dýchání, nebyly dosud publikovány. Nemáme 

tedy žádná data, která by potvrdila či vyvrátila naše tvrzení, že totální mastektomie 

snižuje pohyblivost hrudníku na operované straně. V naší studii pacientky 

s levostrannou operací obecně vykazují nižší rozsah dechových pohybů na levé straně 

trupu při klidném i prohloubeném dýchání. U pravostranně operovaných žen je tento jev 

o něco méně zřetelný, ale stále ve většině řad převládá snížení rozsahu pohybu na 

operované straně.  
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Můžeme alespoň zmínit studie, které nám potvrzují symetričnost dechových 

pohybů mezi levou a pravou stranou u zdravých lidí. De Groote et al. (1997) měřili 

pohyblivost hrudníku a břicha během dýchání u zdravých respondentů také pomocí 3D 

kinematické analýzy nezmiňují, že by u zdravých respondentů byla rozdílnost v rozsahu 

pohybu levé a pravé strany. Dále zjistili, že oblast horního hrudníku se při nádechu 

pohybuje ventrálním směrem průměrně o 3-5 mm při klidném dýchání. Tento výsledek 

se shoduje i s průměrnými hodnotami výzkumné a kontrolní skupiny v oblasti druhé 

řady, kdy se hodnoty pohybují v rozmezí 4-5 mm. Z výsledků studie Kaneka et Horie 

(2012) také nevyplývá, že by byla rozdílnost mezi pohyblivostí levé a pravé strany v 

oblasti hrudníku i břicha a Ragnarsdóttir et Kristinsdóttir (2006) prostřednictvím měření 

respiračních pohybů dokonce stanovili symetričnost těchto pohybů.  Tyto výsledky se 

tedy shodují i s našimi zjištěními u kontrolní skupiny. Naopak Véle (2015) zastává 

názor, že levá polovina hrudníku vykazuje nižší rozsah dechových pohybů oproti pravé 

straně, a to z důvodu menšího počtu laloků, tedy dvou, na levé straně oproti pravé 

straně, kde má plíce laloky tři. Tento názor by významně ovlivnil interpretaci našich 

výsledků.  

Obdobná studie, která zkoumala vliv hrudní operace na dechové pohyby, je 

studie Kristjánsdóttir et al. (2004), kdy zjišťovali vliv kardiální operace provedenou 

mediální sternotomií. Měření provedli před operací, tři měsíce po operaci a jeden rok po 

operaci. Zjistili, že tři měsíce po operaci byla přítomná snížená pohyblivost horního 

hrudníku a zvýšená pohyblivost břišní stěny oproti předoperačnímu měření. Dále měli 

pacienti po třech měsících od operace rozdílný rozsah pohybu hrudní a břišní stěny mezi 

levou a pravou stranou, a to signifikantní snížení rozsahu pohybu na levé straně. Před 

operací byly tyto pohyby symetrické. Po roce od operace bylo stále přítomné snížení 

pohybu v oblasti horního hrudníku především na levé straně. I když se jedná o zcela 

odlišnou operaci, můžeme říci, že tato studie alespoň částečně potvrzuje naše tvrzení, že 

operace v oblasti hrudníku mění dechové pohyby trupu. 

Studie, které se zabývají problematikou pooperačních komplikací po operaci 

prsu, nejčastěji sledují vliv tohoto výkonu na ROM v ramenním kloubu (Engel et al., 

2003), na držení těla (Rostkowska et al., 2006), na kinematiku páteře (Crosbie E. et al., 

2010), na kvalitu života a psychický stav pacientky (Arndt et al., 2006), dále sledují 

incidenci bolesti (Albert et al., 2006), lymfedému (McLaughlin et al., 2008), slabosti 

horní končetiny na operované straně, poruchy povrchového čití (Hayes et al., 2010) atd. 
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Problematika jizvy je v těchto studiích často opomíjena, i přestože je nutnost péče o 

jizvu široce rozšířena. Právě jizva často vyvolává bolest, omezuje ROM v ramenním kl., 

mění kinematiku páteře a posturu, pacientku psychicky zatěžuje a může podporovat i 

vznik lymfedému (Vránová, 2007; Lewit, 2003).   

 Oliveira et al. (2009) ve své studii určili, že přítomnost adheze jizvy byla po 

šesti měsících přítomna u 48 % respondentek z 34členné skupiny. To nás informuje o 

poměrně vysoké četnosti patologického procesu hojení jizvy, které mohou následně 

ovlivňovat dýchací pohyby. Vlivy jizvy nemusí působit samostatně, mohou být 

doplněny i jinými skutečnostmi, které narušují dechový stereotyp. Lee et al. (2010) ve 

své studii zjistili, že dechové pohyby se mění v závislosti na postavení těla. Rostkowska 

et al. (2006) určili pomocí moire tomografie shodné změny postury u pacientek po 

mastektomii v porovnání se zdravými ženami. Mezi tyto změny patří: elevace ramene 

na operované straně, výraznější inklinace trupu vpravo či vlevo, větší předklon trupu, 

větší asymetrie v postavení SIPS, výrazněji nesouměrné postavení spinálních výběžku 

obratlů, tedy přítomnost skoliózy. Některé tyto znaky vykazují i naše pacientky (viz 

kineziologický rozbor) a je tedy možné, že právě toto postavení podporuje nižší 

pohyblivost hrudníku na operované straně. 

Lymfedém přítomný na operované straně hrudníku by také mohl ovlivnit rozsah 

dechových pohybů v této oblasti. Ze studií vyplývá, že 20 % pacientek šest měsíců po 

operaci prsu trpí lymfedémem horní končetiny či hrudníku, po roce jich je až 36 % 

(Hayes et al., 2012). 

Onkologické onemocnění a především onkologická léčba obecně snižuje 

fyzickou zdatnost pacientů. Dochází ke snížení efektivity srdeční činnosti a oběhového 

aparátu, snížení vitální kapacity plic, snížení svalové síly, mění se složení těla – zvýšení 

tukové tkáně a redukce svalové tkáně, a s tím související i vyšší četnost depresí a 

celkové psychické strádání. Mnohé studie se zabývají vlivem cvičení na kardio-

pulmonální funkce a psychický stav pacientů. Jejich výsledky vždy vypovídají o 

zlepšení vitální kapacity plic, krevního tlaku, klidové tepové frekvence, kvality života 

atd. (Hsieh et al., 2008; Battaglini et al., 2014). I tyto skutečnosti by tedy mohly ovlivnit 

dechové pohyby, i když by se jednalo spíše o stranově symetrické změny. 

Další možností jsou reflexní změny v měkkých tkáních, zkrácení či přetížení 

jednotlivých svalů v oblasti trupu. Fernández-Lao et al. (2012) ve své studii zkoumali 
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výskyt aktivních trigger pointů u žen po totální mastektomii a lumpektomii v porovnání 

s ženami, které tuto operaci nepodstoupily. Autoři našli u žen po mastektomii výraznější 

výskyt trigger pointů v m. trapezius pars superior, m. sternocleidomastoideus, m. 

levator scapulae, mm. scalenni, m. infraspinatus a m. pectoralis major. Výskyt trigger 

pointů lehce převládal na operované straně oproti neoperované. Největší množství 

trigger pointů bylo nalezeno v m. pectoralis major, což je pomocný nádechový sval. 

Dále i mm. scaleni, m. sternocleidomastoideus, m. levator scapulae plní funkci 

pomocných nádechových svalů. Z toho vyplývá, že je zde zřetelná spojitost s  

dechovými pohyby. Patologická jizva často podněcuje přítomnost trigger pointů a 

dalších reflexních změn měkkých tkání v oblasti jizvy, ale i ve vzdálenějších 

segmentech. 

Naše první měření proběhla na čtyřech zdravých mladých ženách, jejichž 

průměrný věk byl 25 let. Na této skupině jsme si vyzkoušeli měření, zpracování a 

vyhodnocení dat. Jejich výsledky jsme nakonec do studie nepoužili, z důvodu odlišné 

věkové kategorie pacientek. Některé studie totiž uvádí, že věk ovlivňuje dechové 

pohyby (Kaneko et Horie, 2012; Romei et al., 2010). Při porovnání poměrů rozsahu 

pohybu levé a pravé strany u prohloubeného dýchání mezi skupinami žen v průměrném 

věku 25 let (graf 19) a 72,6 let (graf 20) jsme také identifikovali určitě odlišnosti. 

Lineární spojnice trendu vykazovala u mladých respondentek sestupný charakter, u 

věkově vyšší skupiny žen naopak vzestupný trend. V případě mladých respondentek 

byla patrná výraznější asymetrie v rozsahu pohybu jednotlivých stran při dýchání oproti 

starším ženám. Tento trend přisuzujeme snížené hrudní poddajnosti a svalové síly 

dýchacích svalů u starších žen a naopak lepší mobilitě a pružnosti hrudního koše u 

mladých respondentek. Tabulka s hodnotami uvedenými v grafu mladých respondentek 

při prohloubeném dýchání je uvedena v příloze 13. 
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Graf 19. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném dýchání u 

skupiny mladých respondentek 

 

 

Graf 20. Poměr rozsahu pohybu levé a pravé strany při prohloubeném dýchání u 

skupiny starších respondentek 

 

Náš výzkum je pilotní studie a byl proveden jen na malém počtu respondentů. 

Výsledky naší studie mohou být dále ovlivněny odlišným rokem operace a rozdílnou 

pooperační péčí jednotlivých pacientek či systematickou chybou použité metody, která 

je díky využití markerů lepených na tělo závislá např. na množství podkožního tuku, 

stupně vypnutí kůže apod. 
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9 ZÁVĚR 

Použitá metodika umožnila získání dat, na základě kterých je možné zaujmout 

jednoznačná stanoviska k vysloveným hypotézám: 

 

Hypotéza 1 

Rozsáhlá jizva v oblasti hrudníku bude mít vliv na rozsah dechových pohybů u 

žen po totální mastektomii. 

 Tato hypotéza se nám potvrdila. Pacientky po totální mastektomii vykazují nižší 

rozsah dechových pohybů na operované straně, jak při klidném, tak i prohloubeném 

dýchání. 

Hypotéza 2 

Snížená elasticita jizevnaté tkáně a zvýšení deformační síly nutné k překonání 

odporu jednotlivých vrstev měkkých tkání v oblasti jizvy během tahové deformace sníží 

rozsah pohybu hrudní stěny v oblasti operačního výkonu. 

 Tato hypotéza se nám potvrdila, celkově došlo ke snížení pohybu na operované 

straně, nejvýrazněji poté v oblasti třetí řady, kde se jizva svoji plochou nejvíce 

rozprostírá. 

Hypotéza 3 

Vzhledem k těmto skutečnostem bude přítomná signifikantní rozdílnost mezi 

rozsahem pohybu operované a neoperované strany hrudníku a břišní stěny během 

dýchání, a to snížení pohyblivosti na operované straně v porovnání s výsledky kontrolní 

skupiny. 

 Vzhledem k počtu probandů ve výzkumné i kontrolní skupině s přihlédnutím 

k variabilitě sledovaného parametru můžeme i tuto hypotézu potvrdit. Zejména na 

úrovni 5. žebra, tedy v oblasti jizvy, jsou hodnoty t-testu velmi blízko, či pod běžně 

užívanou hranicí 5% statistické významnosti. 

 

Souhrnně z výsledků tedy vyplývá, že totální mastektomie ovlivňuje rozsah 

dechových pohybů u žen, které tuto operaci absolvovaly. Zjistili jsme, že zpravidla 

dochází ke snížení rozsahu dechových pohybů na operované straně trupu. Nejvýraznější 

asymetrie jsou přítomny na úrovni 5. žebra, kde se také nejčastěji a nejvíce rozkládá 

pooperační jizva. Tato zjištění se potvrdila u klidného i prohloubeného dýchání. 
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Věřím, že výsledky této práce pomohou poukázat na význam pooperační terapie 

a péče o jizvu, kterou lékaři často opomíjejí a předepisují až s odstupem času, když se 

obtíže objeví nebo některé přetrvávají, i když by fyzioterapie měla především sloužit 

jako prevence vzniku případných pooperačních komplikací.  
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