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SOUHRN
Název: Vliv dechových cvičení u osob po poranění míchy
Cíl: Cílem výzkumu bylo určit vliv dýchání u osob po poranění míchy, vytvořit dechová
cvičení a analyzovat jejich efektivitu.
Metody: Experiment byl rozdělen na dvě pilotní studie (PS). Každá studie trvala šest
měsíců.
Během experimentu byly vyšetřovány následující parametry: 1) rentgenové vyšetření plic
vsedě při nádechu a při výdechu (jenom druhé PS); 2) exkurze hrudníku; 3) stanovení
usilovné vitální kapacity plic (FVC) a jednosekundové vitální kapacity (FEV1); 4) měření
dechové frekvence; 5) anketní šetření (pouze první PS), forma osobního rozhovoru.
První pilotní studie: V rámci mapování a výzkumného šetření bylo celkem sledováno 15
osob s chronickou poruchou míchy; vysoká tetraplegie (C4 a C5) – 1 osoba, nízká
tetraplegie (C6 – C8) – 7 osob, vysoká paraplegie (Th1–Th6) 3 osoby, nízká paraplegie
(Th7 a níže) – 4 osoby. Rozložením pohlaví šlo o šest žen a devět mužů, věková hranice
byla od 19 do 50 let. Každá osoba byla v průměru 6 až 8 let po úrazu. Experiment byl
realizován s frekvencí pětkrát týdně, v rozmezí 20 až 30 minut. Jednotlivci byli postupně
seznamováni s komplexem dechových cvičení. Předpokládalo se, že dechová cvičení
umožňují dostatečné rozpětí plic, pohyb žeber ve všech úrovních a směrech a ovlivňují
vývoj silných plic.
Druhá pilotní studie: Předmětem výzkumu je vliv dechových cvičení u osob s PM. Pro
objektivizaci dechových cvičení bylo použito rentgenové vyšetření plic a řada dalších
vyšetření. Pozorovali jsme rozdíl pohybu dolních žeber při nádechu a výdechu. V rámci
výzkumného šetření jsme pracovali se skupinou osob s poraněním míchy. Celkem bylo
sledováno 15 osob (8 mužů a 7 žen): vysoká tetraplegie (C4 a C5) - 3 osoby, nízká
tetraplegie (C6 - C8) – 6 osob, vysoká paraplegie (Th1 - Th6) – 2 osoby, nízká paraplegie
(Th7 a níže) – 4 osoby. Věková hranice 25 – 60 let. V průměru každá osoba byla 3 - 15 let
po úrazu. Čtyři osoby z celkových patnácti kouřilo, a to v průměru 23,5 let. Pilotní studie
trvala s frekvencí pětkrát týdně, v rozmezí 20 až 30 minut.

Výsledky:
První pilotní studie: V anketním šetření bylo dosaženo pozitivních výsledků. Respondenti
uvedli, že po cvičení lépe dýchají a vymizely bolesti vnitřních orgánů. Vnímali pocit
uvolnění svalů v oblasti krku, ramen a celého těla. Obvod hrudníku při nádechu se zvýšil o
2,62%, byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p < 0.05), ale se slabým koeficientem
velikosti účinku (ES) (d = 0.2). Interval spolehlivosti neobsahoval nulu (-0.2; -0.5). Obvod
hrudníku při výdechu se snížil o 1.05 %, při koeficientu velikosti účinku d = 0.0, hladina
statistické významnosti p = 0.00. Interval spolehlivosti neobsahoval nulu (-1.6; -0.4).
Dechová frekvence se průměrně snížila o 13,12 %. Jednosekundová vitální kapacita se
zvýšila o 2,34 %, avšak post-testové hodnoty nedosáhly oproti pre-testovým po šesti
měsících věcně a statisticky významného zvýšení FEV1 – p = 0, 4; d = 0, 0; 95% interval
spolehlivosti obsahoval nulu (-0.2; 0.1). FVC před oproti FVC po po šesti měsících
zvětšila. Mezi prvním a druhým měřením však nebyly věcné a statisticky významné změny
– p = 0,3; d = 0,0; 95% interval spolehlivosti obsahoval nulu (-0.2; 9.2). Cíl naší práce byl
splněn. Povedlo se doložit, že dechová cvičení mají jednoznačně pozitivní vliv u osob s
poruchou míchy, což bylo doloženo anketním šetřením, zvýšením exkurze hrudníku a
spirometrickými parametry.
Druhá pilotní studie: Došlo k výraznému zvýšení pohybu dolních žeber po použití
dechových cvičení (M=18, SD=11,6) oproti stavu před použitím (M=11,7, SD=8,5); t =
3,60, p =0,001. Interval spolehlivosti nezahrnuje nulu, což svědčí pro zamítnutí nulové
hypotézy (-9,9; -2,4). Výpočet Cohenova koeficientu ES d prokázal středně velký rozdíl (d
= 0,6). RTG vyšetření ukázalo, že rozdíl pohybu dolních žeber při nádechu a výdechu se
zvýšil o 49 % (o 6 až 45 mm). Obvod hrudníku při nádechu se zvýšil o 3,5 %. U obvodu
hrudníku při nádechu se slabým ES účinku (d=0.2), byla zjištěná statistická významnost (p
< 0.00). Interval spolehlivosti neobsahoval nulu (-4.6; -1.8) což nám ukazuje na zamítnutí
nulové hypotézy. Obvod hrudníku při výdechu se snížil o 1,27 %, Taktéž nebyla
zaznamenána věcná významnost v obvodu hrudníku při výdechu. Cohenův koeficient
velikosti účinku prokázal malý rozdíl (d = 0.0). Došlo však k výraznému zlepšení hladiny
statistické významnosti p = 0.00.

Interval spolehlivosti neobsahuje nulu, což svědčí pro

zamítnutí nulové hypotézy (- 1.6; - 0.6). Jednosekundová vitální kapacita se zvýšila o
5,68 %, post-testové hodnoty nedosáhly oproti pre-testovým po šesti měsících věcně a
statisticky významného zvýšení FEV1 (p = 0,1); (d = 0,2), interval spolehlivosti obsahoval
nulu (-0.2; 0.0). Usilovná vitální kapacita plic o 7,61 %, mezi prvním a druhým měřením
však nebyly věcně a statisticky významné změny (p = 0,1); (d = 0,2); 95 % Interval

spolehlivosti obsahoval nulu (-0.3; 4.9). Dechová frekvence se průměrně snížila o 16,22 %.
V této studii jsme, pomocí RTG vyšetření a dalších testů, zaznamenali objektivní vliv
dechových cvičení na dechové svaly u osob s PM. Dechová cvičení pozitivně ovlivňují
exkurze hrudníku i spirometrické parametry osob s PM.

Klíčová slova: dechová cvičení, poranění míchy, plicní funkce, radiografická metoda
plic, dechové svaly.

SUMMARY
Title: Influence of breathing exercises in people after spinal cord injury
Objective: The objective of this research was to determine the effects of breathing in
people after spinal cord injuries, create breathing exercises and analyze their effectiveness.
Methods: The research study was divided into two pilot studies (PS). Each study took six
months.
In this study were investigated the following parameters: 1) X-ray of the lungs while sitting
during inspiration and during exhalation (only the second PS); 2) chest excursion; 3)
determination of forced vital capacity (FVC) and one-second vital capacity (FEV1); 4)
measurement of respiratory rate; 5) questionnaire survey (only the first PS), a form of
personal interviews.
First pilot study: Within mapping and research investigation were followed 15 people
with chronic spinal cord injury (SCI); High tetraplegia (C4 and C5) - 1 person, low
tetraplegia (C6-C8) - 7 persons, high paraplegia (Th1-Th6) 3 persons, low paraplegia (Th7
and below) - 4 persons. Sex distribution were six women and nine men, the age limit was
from 19 to 50 years. Each person have been in average 6-8 years after the accident. The
experiment was with a frequency of five times per week, ranging from 20 to 30 minutes.
Individuals were gradually introduced to a complex of breathing exercises. It was assumed
that breathing exercises allow sufficient lung expansion, the movement of the ribs at all
levels and directions, and influence the development of strong lungs.
Second pilot study: Subjects of the research is the effect of breathing exercises in people
after SCI. For objectification of breathing exercises were used X-ray of lungs, and a row of
other tests. We observed a difference of movement of the lower ribs during inhalation and
exhalation. Within of research we have worked with a group of people after spinal cord
injury. In total were followed 15 subjects (8 men and 7 women): high tetraplegia (C4 and
C5) - 3 persons, low tetraplegia (C6 - C8) - 6 persons, high paraplegia (Th1 - Th6) - 2
persons, low paraplegia (Th7 and below) - 4 persons. The age limit is 25 - 60 years. On
average, each person was 3-15 years after the accident. Four persons from fifteen smoked,
on average 23.5 years. Pilot studies lasted with a frequency five times per weekin the range
from 20 to 30 minutes.

Results:
First pilot study: In questionnaire survey achieved positive results. Respondents said that
after exercise better breathing in and disappeared pain of internal organs. They perceived
feeling of muscle relaxation in the neck, shoulders and whole body. The circumference of
chest during inspiration increased by 2.62%. It showed a statistically significant difference
(p < 0.05), but with a slight coefficient of effect size (ES) (d = 0.2). The confidence interval
does not contain zero (-0.2, -0.5). The circumference of chest during exhalation decreased
by 1.05%, while the coefficient of ES d = 0.0, the statistical significance level p = 0.00. The
confidence interval does not contain zero (-1.6, -0.4). Respiratory rate decreased on average
by 13.12%. FEV1 increased by 2.34% but post-test value versus pre-test did not reach after
six months factually and statistically significant increase of FEV1 p = 0, 4; d = 0, 0; 95%
confidence interval contained zero (-0.2; 0.1). FVC before versus after FVC after six
months increased. Between the first and second measurements were not statistically
significant and factual changes - p = 0.3; d = 0.0; 95% confidence interval contained zero (0.2; 9.2). Our aim has been achieved. We succeeded to prove that breathing exercises have
definitely positive impact on people with spinal cord injury, which was evidenced by a
questionnaire survey, increasing of chestexcursion and spirometric parameters.
Second pilot study: There was a significant increase in the movement of the lower ribs
after using of breathing exercises (M = 18, SD = 11.6) compared to the state before use (M
= 11.7, SD = 8.5); t = 3.60, p = 0.001. Confidence interval does not include zero which
suggests rejecting the null hypothesis (-9,9; -2,4). Calculation of ES d showed medium size
difference (d = 0.6). X-ray examination showed that the difference in the movement of the
lower ribs during inhalation and exhalation increased by 49% (about 6-45 mm). The
circumference of chest during inhalation is increased by 3.5%. At circumference of chest
during inhalation weak coefficient of effect size (d = 0.2) was found statistical significance
(p <0.00). However, the confidence interval contains zero (-4.6, -1.8), which shows us to
rejecting of the null hypothesis. The circumference of of chest during exhalation decreased
by 1.27%. Also was recorded factual significance in circumference of chest during
exhalation. Cohen's ES showed little difference (d = 0.0). However, there was significant
improvement in the level of statistical significance p = 0.00. Confidence interval does not
contains zero, which indicating rejection of the null hypothesis (- 1.6, - 0.6). One second
vital capacity increased by 5.68%, post a text value versus pre-testovým did not reach after
six months of factual and statistical significant increase in FEV1 (p = 0.1); (d = 0.2)
contained zero confidence interval (-0.2, 0.0). Forced vital capacity increased by 7.61%

between the first and second measurements were not factually and statistically significant
changes (p = 0.1); (d = 0.2); 95% confidence interval contains zero (-0.3, 4.9). Respiratory
rate is decreased by an average of 16.22%. In this study, by using the X-ray and other tests,
we have recorded an objective effect of breathing exercises on respiratory muscles in
people with SCI. Results of the study showed a positive meaning of breathing exercises for
people with SCI. Breathing exercises positively influence excursion of chest and
spirometric parameters of people with SCI. Breathing exercises affect the respiratory
muscles of subjects in this study it is likely that this exercises has formative affect on
posture, which in retrospectively affects other organs and functions.
Keywords: breathing exercises, spinal cord injury, lung function, X-ray of lungs,
breathing

muscles.
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Seznam použitých symbolů a zkratek
AGR

antigravitační relaxační metoda

AIS

Impairment Scale

ASIA

American Spinal Injury Association

CENTRAL

Cochrane Central Register of Controlled Trials

CHOPN

chronická obstrukční plicní nemoc

DC

dechová cvičení

DF

dechová frekvence

DK

dolní končetiny

DR

dechová rezerva

EMG

elektromyografie

EBM

evidence based medicine

ERV

expirační rezervní objem

FET

technika forced expiratory technic

FEV1

jednovteřinový usilovný výdech

FVC

usilovná vitální kapacita plic

HK

horní končetiny

IMT

Inspiratory muscle training

PEP

positive expiratory pressure

PIR

postizometrická relaxace

PM

poranění míchy
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PNF

propriceptivní nervosvalové facilitace

PS

pilotní studie

RFT

respirační fyzioterapie

RTG

rentgenové vyšetření

MR

magnetická rezonance

VMBPRM

velké motorické buňky předních rohů míšních
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dechový objem

IRV

inspirační rezervní objem

VC

vitální kapacita

IC

inspirační kapacita

MMV

maximální minutová ventilace

RFT

respirační fyzioterapie

UPV

umělá plicní ventilace
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1 ÚVOD
Jako téma své disertační práce jsem si zvolil Vliv dechových cvičení u osob po poranění
míchy.
Poranění míchy je velký ledovec, na jehož vrcholu stojí ochrnutí a níže se skrývá spousta
jiných komplikací, které musí jedinec řešit po celý život. Dechové komplikace jsou jednou
z nejdůležitějších věcí, se kterou musí dle mého názoru jedinec po poranění míchy počítat.
Na základě mých praktických zkušeností jsem měl potřebu nahlédnout na tuto
problematiku z jiných stran. Pokusil jsem se podívat na život pohledem jedince po poranění
míchy a pokusit se o nalezení metody, která by dokázala zlepšit kvalitu života lidí s tímto
handicapem. U osob s poraněním míchy se jako aktuální jeví problematika zlepšení
dechové funkce a prevence respiračních onemocnění.
Mým cílem bylo vymyslet takový druh dechových cvičení (DC), dechových metod, technik
nebo dechových terapií či programů, které by mohly být aplikovány nejen ve výzkumu, ale
i v široké praxi. Pomocí takovéto metody by pak mělo dojít ke zlepšení pohyblivosti
dechových svalů, funkčního stavu a snížení aktivity respiračních nemocí.
V současné době není mnoho publikovaných práci, které se týkají poranění míchy a vlivu
DC v širokém kontextu problematiky. Proto jsme se pokusili zjistit vliv šestiměsíční
pohybové intervence na změny v činnosti hlavních a pomocných dechových svalů
posuzovaných pomocí RTG plic a dalších testů. Tato průkaznost může hrát významnou roli
pro vědu a výzkum v oboru kineziologie
Teoretická východiska práce vznikla zpracováním rozsáhlé literární rešerše týkající se
problematiky DC u osob po poranění míchy. Teoretická východiska představují dechová
cvičení jako celek. Dále práce prezentuje přehled anatomie a fyziologie nervového a
dechového systému, vyšetřovací a fyzioterapeutické metody, koncepty v dechové
rehabilitaci a klasifikace DC.
Empirická část disertační práce předkládá výsledky z tohoto výzkumu, na jejichž základě
jsou vypracována konkrétní praktická doporučení do klinické praxe u osob po poranění
míchy.
Byla rovněž vytvořena DC, jejichž popis je obohacen o fotografie, popis základní polohy,
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provedení, účinku a upozornění na časté základní chyby u jednotlivých cviků.
Námětem pro tuto práci se stalo osobní seznámení s jedincem po poranění míchy. Toto
setkání se také stalo motivací pro hledání informací o míšním poranění, možnostech
následné rehabilitace a snahu pochopit nový styl života, a tím se jedincům s poraněním
míchy přiblížit.
Tato práce je zaměřena převážně na oblast respirační rekondice a možnosti její realizace.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Teoretická východiska práce vznikla zpracováním rozsáhlé literární rešerše týkající se
problematiky dechových cvičení u osob po poranění míchy.

2.1 Literární přehled k problematice dechových cvičení u osob po
poranění míchy
Dle McConnella (2013) je jednou z prvních studií, která se zabývá tréninkem respiračního
svalstva, Leithova studie z roku 1976. Zabývá se silovým a vytrvalostním tréninkem
respiračního svalstva. V roce 1985 byla Clantonem provedena studie na účinnost tréninku
inspiračního svalstva (IMT, Inspiratory muscle training). Studie byla provedena pouze s
malým množstvím probandů. Tři, kteří prováděli IMT, a tři, kteří byli jako kontrolní
skupina. Z výsledků vyplývá zlepšení o téměř 40 % u skupiny provádějící IMT (Clanton,
Dixon, Drake, & Gadek, 1985; Leith & Bradley, 1976).
V roce 1992 byly publikovány dvě studie, které jako první dokazují, že trénink respiračního
svalstva má vliv na výkonnost. V první studii byl zkoumán vliv IMT na lidech se sedavým
životním stylem (Boutellier & Piwko, 1992) a druhá studie se zabývala stejnou otázkou,
avšak u vytrvalostně trénovaných jedinců (Boutellier, Buchel, Kundert, & Spengler, 1992).
V obou případech bylo dokázáno, že trénink respiračního svalstva má pozitivní vliv na
výkonnost.
Do roku 1990 bylo zpracováno 37 studií týkajících se tréninku respiračního svalstva.
Většina z nich však byla zaměřena na pacienty trpící chronickou obstrukční plicní nemocí.
Do konce roku 2012 bylo zpracováno již 306 studií týkajících se stejného tématu, což je
nárůst o 827 % (McConnell, 2013). Tato data ukazují rapidní zvýšení zájmu o toto téma.
Hlavní příčinou morbidity a mortality u osob s poraněním míchy (PM) je respirační
dysfunkce, která způsobuje poškození dechových svalů a hrudní stěny, snížení vitální
kapacity, neefektivní kašel, redukci plic a nadměrnou spotřebu kyslíku v důsledku narušení
dechového systému. U těžce postižených jedinců, kteří vyžadují asistovanou ventilaci, se
mohou také vyskytnout poruchy řeči. Vhodní kandidáti mohou být někdy odpojeni od
umělé plicní ventilace při phrenic-nervové stimulaci a stimulaci vnějších mezižeberních
svalů. K částečnému obnovení respirační svalové výkonnosti dochází spontánně.
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Eventuální vitální kapacita závisí na míře spontánního zotavení, letech uplynulých od
úrazu, míře kouření, historii hrudního poranění, na míře maximálního inspiračního tlaku či
faktu, zda byl proveden chirurgický zákrok. Výkonnost dechových svalů je možné zvýšit
pomocí břišního pásu a svalového tréninku. Dle údajů z nejnovějších zdrojů je zřejmé, že
úroveň a komplexnost zranění či vyšší věk v době úrazu nemusí přímo souviset s úmrtností
osob po PM, což naznačuje, že se péče o osoby po PM v poslední době zlepšila. Údaje
ukazují, že mezi nezávislé prediktory mortality patří cukrovka, onemocnění srdce, kouření
a procento předpovídaného usilovného výdechu v první sekundě. Nedávné studie ukázaly
výrazné zlepšení dechových svalů při tréninku s dlouhou inspirací a pozitivním tlakem na
konci exspirace (Brown, 2006).
Závažným klinickým problémem u osob po PM je slabý kašel, který způsobuje retenci
sekretu v průběhu infekce. Mezi metody odstranění sekrece patří hrudní fyzioterapie,
dechová cvičení, spontánní kašel, odsávání a kašel za pomoci nucené komprese břicha
(„quad cough“). V poslední době byla již popsána aktivace břišních svalů pomocí
epidurální elektrody umístěné v úrovni míchy, T9-L1 (Aiyar, 1999; Ondress, 2004; Stellato
1990), ale ještě není k dispozici pro obecné použití.
U zdravé populace bylo zjištěno, že síla a vytrvalost ventilačních svalů mohou být
trénovány stejně jako u jiného kosterního svalstva (Leith, 1976). K získání významného
efektu je obvykle nutné energické a intenzivní úsilí. Dokonce i běžci maratónu, kteří
dýchají energicky, ale ne násilím, mají respirační svalovou sílu, která není zvýrazněna
(Loke, 1982). Respirační svalová slabost a neúčinnost dýchání vede k únavě dechových
svalů tetraplegiků (Manning, 1992), ale kvalitní trénink dechových svalů může zvýšit jejich
výkon (Ujil, 1999).
2.1.2 Identifikace a výběr studie
Rešerše literárních zdrojů ke zvolenému tématu byla vytvořena za využití následujících
vědeckých databází: Cochrane Injuries and Cochrane Neuromuscular Disease Groups',
Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Amedeo (the medical
literature guide), medicínské digitální databáze MEDLINE (National Library of Medicine,
Bethesda, MD, USA), EMBASE, CINAHL, ISI Web of Science, PubMed a Google
Scholar. Vyhledávali jsme referenční seznamy příslušných článků a přehledy literatury,
přičemž jsme se neomezovali datem vzniku, jazykem či limity publikace. Z hlediska
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zařazení byly zvažovány všechny randomizované kontrolované studie, jež u experimentální
skupiny osob po poranění míchy zahrnovaly intervenci v podobě tréninku dechových svalů
oproti kontrolní skupině, která využívala alternativní intervence, placebo, obvyklou péči
nebo nebyla vystavena žádné intervenci.
Výše uvedené databáze byly využity rovněž pro výběr literatury. K rešerši jsme použili tato
klíčová slova: dechové svaly a příslušná synonyma; trénink či cvičení dechových svalů a
příslušná synonyma; poranění míchy, paraplegie nebo kvadruplegie a příslušná synonyma.
Díky referenčním seznamům všech získaných článků jsme objevili další možné relevantní
výzkumy. Hledali jsme studie zkoumající účinky dechových cvičení (odporová hmotnosti,
odporový průtok, nezávislý průtok) nebo normocapnichyperpnea, tj. typ vytrvalostního
tréninku dechových svalů) u osob s poraněním míchy, přičemž jsme předem vyloučili
studie na zvířatech a studie zahrnující tréninkový program využívající břišní pásy,
elektrostimulaci, popř. funkční elektrostimulaci, stimulaci bráničního nervu či obecné
cvičení. V průběhu zpracování přehledu literatury byly formulovány následující otázky:
Mohou dechová cvičení u osob po poranění míchy zlepšit svalovou sílu a vytrvalost
dechových svalů či plicní funkce?
Mohou dechová cvičení u osob po poranění míchy snížit výskyt plicních komplikací,
zlepšit fyzickou zdatnost a kvalitu života nebo ovlivnit posturu?
V zahraničí se problematikou DC zabývá řada výzkumných týmů. Jejich badatelská činnost
je zaměřena nejen na klinickou charakteristiku a diagnostiku, ale i na moderní využití
dechových cvičení u jedinců po PM. Tyto týmy vědců pracují převážně na univerzitách či v
prestižních výzkumných centrech po celém světě. Zřetelná je snaha o kooperaci
jednotlivých renomovaných pracovišť za účelem získání co nejširších poznatků o PM.
Bylo nalezeno celkem 106 odkazů, resp. studií, z nichž 83 nesplňovalo jedno nebo více z
uvedených kritérií pro zařazení. Ve 23 výzkumech byla použita dechová cvičení, přičemž
v 15 případech se jednalo o nekontrolované studie a ve dvou byla DC aplikována v
kombinaci s obecnými cvičebními programy (např. „arm cranking“ trénink), což
znemožňovalo posoudit konkrétní účinky dechových cvičení. Nakonec bylo pro další
analýzu ponecháno šest kontrolovaných studií.
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Stiller a Huff (1999) publikovali přehledový článek týkající se efektivity tréninku
dechových svalů u tetraplegických pacientů. Z celkem pěti popsaných studií byly pouze
dvě (Liaw et al., 2000; Uijl et al., 1999) kontrolované, a proto byly ponechány pro naši
další analýzu.
Dále představujeme souhrn šesti kontrolovaných studií zabývajících se tréninkem
dechových svalů u osob s PM. Zatímco Estenne et al. (1989) a Gounden (1990) prováděli
odporový exspirační svalový trénink, ve čtyřech dalších výzkumech (Liaw et al., 2000; Uijl
et al., 1999; Loveridge, Badour, & Dubo, 1989; Zupan et al., 1997) byl aplikován odporový
inspirační svalový trénink. Celkový počet subjektů v těchto šesti studiích byl rovnoměrně
rozdělen do kontrolních a experimentálních skupin, v nichž se nacházelo 110 mužů a 18
žen v průměrném věku 32 let. Všechny studie zahrnovaly jedince s kvadruplegií (léze na
úrovni C3–C8), kteří byli více než tři měsíce po úrazu; výjimkou byl výzkum Liaweho et
al. (2000), na němž participovaly osoby nacházející se 1 až 3,5 měsíce po úrazu.

2.2 Účinky dechových cvičení
2.2.1 Respirační svalová síla
V pěti ze šesti studií byla respirační svalová síla měřena ve formě inspiračního či
exspiračního ústního tlaku nebo síly prsních svalů (Estenne et al., 1989). Liaw et al. (2000)
a Loveridge, Badour a Dubo (1989) nalezli u zkoumaných subjektů po absolvování
inspiračního svalového tréninku změny v inspiračním ústním tlaku, které se nacházely v
intervalu od 2 % do 44 % (střední hodnota 29 %), zatímco u kontrolní skupiny se
pohybovaly od 0 % do 30 % (střední hodnota 24 %). Mezi skupinami nebyly zjištěny žádné
statisticky významné rozdíly. Kromě toho Uijl et al. (1999) nepozorovali u experimentální
ani kontrolní skupiny v inspiračním ústním tlaku žádné změny.
Ve dvou studiích, z nichž v jedné byl aplikován exspirační (Gounden, 1990) a ve druhé
inspirační svalový trénink (Liaw et al., 2000), došlo ke zvýšení expiračního ústního tlaku o
43 %, resp. 56 %, zatímco v kontrolní skupině byla zaznamenána změna 0 %, resp. 44 %.
Pouze výzkum Goundena (1990) ukázal významné zlepšení ve výdechovém ústním tlaku u
experimentální skupiny oproti skupině kontrolní. Kromě toho Estenne et al. (1989) uvedli
55% nárůst v síle prsních svalů; v kontrolní skupině žádná změna prokázána nebyla.

27

Ve všech kontrolovaných studiích, v nichž byla sledována inspirační svalová síla,
překvapivě nebyl zjištěn žádný konzistentní účinek dechových cvičení. Ve výzkumu Uijla
et al. (1999) s nejvyšším hodnocením metodologické kvality nebyl pozorován žádný vliv,
zatímco Liaw et al. (2000) a Loveridge, Badour a Dubo (1989), jejichž studie jsou nižší
metodologické kvality (hodnocení 22 a 16), nalezli u experimentální a kontrolní skupiny
podobné významné změny. Tato zjištění jsou v rozporu s výsledky celkové analýzy 15
studií v metaanalýze Lotterse et al. (2002), která prokázala signifikantní zlepšení inspirační
svalové síly po tréninku inspiračních svalů u pacientů s chronickou obstrukční plicní
nemocí (CHOPN). Metaanalýza Smitha et al. (1992), zaměřená na trénink dechových svalů
u pacientů s chronickou obstrukcí dechových cest, důrazně naznačila, že specifické
tréninkové účinky souvisejí s typem svalového tréninku (inspirační nebo exspirační
odporové dýchání).
Uijl et al. (1999), v jejichž studii byl u devíti jedinců s tetraplegií aplikován vytrvalostní
trénink („target flow endurance training“) inspiračních svalů se 70% odporem jejich
maximální vytrvalostní kapacity, dospěli k závěru, že respirační svalová síla nebyla
ovlivněna. Gounden (1990) prokázal výrazné zlepšení výdechové svalové síly u
experimentální skupiny (expirační svalový trénink) v porovnání s kontrolní skupinou a
zdůraznil specifičnost tréninkové odezvy. Podobně významně se zlepšila síla prsních svalů
u experimentální skupiny ve výzkumu Estenneho et al. (1989). Změny v inspiračních nebo
expiračních plicních objemech mohly přispět ke zlepšení exspiračního či inspiračního
ústního tlaku.
2.2.2 Respirační svalová vytrvalost
Uijl et al. (1999) a Loveridge, Badour a Dubo (1989), kteří jako intervenci ve svých
výzkumech zařadili inspirační svalový vytrvalostní trénink, zkoumali jeho efekt na
respirační svalovou vytrvalost. I když se v obou studiích u experimentální skupiny
vytrvalostní výkon zlepšil, při meziskupinové komparaci žádné statisticky signifikantní
rozdíly zjištěny nebyly. Vysvětlením pro nedostatečně výrazné rozdíly by mohla být malá
velikost zkoumaných souborů.
Oproti tomu v nekontrolované studii Grosse et al. (1980) byla adekvátní intenzita tréninku
řízena brániční elektromyografií, zajišťující indukci respirační únavy během každého
odporového dechového tréninku. U souboru šesti pacientů s poraněním krční míchy zjistili
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autoři významné zlepšení respirační svalové vytrvalosti. Lotters et al. (2002) po celkové
analýze sedmi studií realizovaných u jedinců s CHOPN rovněž uvedli signifikantně
zvýšenou úroveň vytrvalosti dechových svalů u této populace. Také Kogan et al. (1996)
dospěli k podobným výsledkům. Jimi sledovaní tetraplegičtí pacienti se po dobu 2,5 – 4,5
měsíců (v pracovní dny) věnovali inhalaci přes úzkou trubku a při rozvoji nádechu dosáhli
80 % svého maximálního inspiračního tlaku.
Závěrem lze konstatovat, že v každé z výše uvedených studií došlo postupem času ke
zvýšení úrovně výkonnosti dechových svalů.
2.2.3 Plicní funkce
Vitální kapacita plic byla sledována v pěti studiích, a to před tréninkem dechových svalů a
po jeho absolvování. K jejímu signifikantnímu zlepšení u experimentální skupiny oproti
skupině kontrolní došlo pouze ve výzkumu Goundena (1990). Liaw et al. (2000) nalezli
významnou změnu ve vitální kapacitě plic u experimentální skupiny (67 %), i výrazné
zlepšení u kontrolní skupiny (27 %). Ve studii Zupana et al. (1997) nebyly v tomto
ukazateli mezi skupinami pozorovány rozdíly – v experimentální došlo k signifikantnímu
zlepšení o 19 %, v kontrolní k žádnému zlepšení (0 %). Ani Loveridge, Badour a Dubo
(1989) a Uijl et al. (1999) nepotvrdili po absolvování tréninku dechových svalů u
experimentální a kontrolní skupiny žádná zlepšení.
Tři studie zkoumaly účinky tréninku dechových svalů na zbytkový objem. Liaw et al.
(2000) a Loveridge, Badour a Dubo (1989), kteří u svých výzkumných subjektů aplikovali
inspirační svalový trénink, nezjistili v tomto ukazateli žádné změny. U experimentální
skupiny došlo ke změně o 0 %, resp. 15 %, u kontrolní skupiny o 17 %, resp. 0,5 %. Pouze
studie Estenneho et al. (1989), zahrnující jako intervenci exspirační svalový trénink,
ukázala ve zbytkovém objemu významné snížení o 14 % u experimentální skupiny, zatímco
u kontrolní skupiny žádná změna nenastala (0 %). Mezi skupinami ovšem srovnání
provedena nebyla.
Jak již bylo zmíněno, pouze v Goundenově (1990) výzkumu došlo ke zlepšení vitální
kapacity plic ve prospěch experimentální skupiny. Toto zjištění však nekoresponduje s
výsledky metaanalýzy Lotterse et al. (2002), kteří neshledali žádné významné změny v
plicní funkci u pacientů s CHOPN. Tento rozpor lze vysvětlit rozdílnými charakteristikami
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zkoumané populace. Plicní funkce u osob po PM je omezena především slabostí dechových
svalů, zatímco u pacientů s CHOPN spočívá hlavní příčina poruchy funkce plic v obstrukci
dechových cest. Z tohoto důvodu může trénink zbývajících dechových svalů u osob s PM a
využití kompenzačních dechových mechanismů (např. funkce prsních svalů pro výdech)
zlepšit plicní funkce (Estenne et al., 1989). V důsledku toho mohla zvýšená úroveň
exspirační svalové síly u zkoumaných osob v Goundenově (1990) studii snížit konečný
expirační objem plic, který však nebyl měřen, a tím zvýšit vitální kapacitu.
Estenne et al. (1989), aplikující ve své studii výdechový svalový trénink, shledali u
experimentální skupiny zlepšený reziduální objem (tj. pokles) stejně jako zvýšenou úroveň
síly prsních svalů. Toto zjištění zdůrazňuje rovněž specifičnost tréninku.
2.2.4 Respirační komplikace, kvalita života, cvičební výkon
Pouze Liaw et al. (2000) objektivně měřili efekt tréninku dechových svalů na dyspnoi.
Podle Borgovy stupnice pociťovaného zatížení klesla dyspnoe o 22 % u experimentální a o
10 % u kontrolní skupiny, resp. meziskupinová komparace odhalila statisticky signifikantní
rozdíly ve prospěch experimentální skupiny. I když autoři v metodické části uvedli
hodnocení dušnosti, žádné další údaje nebyly poskytnuty. Kromě toho Zupan et al. (1997)
zmínili, že pro sedm pacientů vyšetřovaných v jejich výzkumu bylo dýchání během
tréninku snazší, dva pacienti měli větší spasmy a zvýšenou produkci sputa. Pouze jedna
studie (Uijl et al., 1999) zkoumala účinky tréninku dechových svalů na fyzický výkon.
Bylo zjištěno, že maximální spotřeba kyslíku se během přírůstkového maximálního „armcranking“ testu po tréninku dechových svalů výrazně zlepšila o 11 %, zatímco
„předstíraný“ trénink neprokázal žádnou změnu (0 %). Mezi skupinami srovnání provedeno
nebylo.
I když mají osoby po PM zhoršenou funkci plic (Anke et al., 1993; Baydur et al., 2001;
Linn et al., 2000; Roth et al., 1997; Tow, Graves, & Carter, 2001) a jsou vystaveny vyššímu
riziku vzniku respiračních komplikací (DeVivo, Krause, & Lammertse, 1999; Fishburn,
Marino, & Ditunno, 1990; Reines & Harris, 1987; Frankel et al., 1989) a mortality
(DeVivo, Krause, & Lammertse, 1999; Frankel et al., 1989), pouze v jedné studii (Liaw et
al., 2000) byly u této populace nalezeny změny v klidové dyspnoi. Také u pacientů s
CHOPN vedou dechová cvičení k vymizení dyspnoe a ke zlepšení kvality života (Lotters et
al., 2002). Vzhledem k tomu, že respirační komplikace představují důležitý faktor kvality
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života u pacientů s PM, měl by být efektivní kašel podstatným cílem dechových cvičení.
Zvýšený výdechový tlak zvýší tlak na řízení usilovného výdechu, zatímco zlepšení
inspirační svalové síly zvětší inspirační objem, čímž přispěje rovněž k řízení tlaku pro
výdech.
Ve své metaanalýze nenašli Lotters et al. (2002) žádný významný dodatečný efekt na
funkční zátěžovou kapacitu. Do jaké míry zlepší dechová síla a vytrvalost u jedinců s PM
jejich fyzickou výkonnost a kvalitu života, je třeba ještě objasnit.

2.3 Postura a dýchání
Náš výzkum sleduje i vztah mezi držením těla a charakterem dýchání, což představuje též
význačný zdroj funkčních poruch (Čumpelík, 2005; Véle, 2006). Klinické zkušenosti
ukazují, že dýchání velmi citlivě reaguje na změny držení těla. Fyziologická je pro něj
poloha vertikální, přestože je dýchání ztěžováno vahou orgánů a paží. Obměnou vertikální
polohy je vzpřímený sed, který se využívá u většiny dechových cvičení (Chen, Lien, & Wu,
1990; Véle, 2006). Naopak horizontální pozice je pro dýchání zátěžová. Při dechových
obtížích se doporučují také úlevové polohy usnadňující dýchání.
Ve studii Kogana et al. (1996) došlo k významnému zvýšení maxima inspiračního tlaku a
celkové kapacity plic, kromě výše uvedeného, bylo výsledkem tréninku posílení bránice a
došlo k aktivnějšímu zvedání žeber, což vedlo hypertrofii diaphragmy a má vliv na držení
těla (Véle, 2006). Je dobře známo, že bránice je hlavní dechový sval. Při normálním
klidném dýchání poskytuje bránice 75 % inspiračního úsilí (Loh, 1977). Na zbylých 25 %
se podílí externí mezižeberní svaly a svaly scalene.
Podle Skládala, Škavrana a Mikulenky (1970) není bránice pouze sval dechový, ale má i
funkci posturální. Jsou známy práce, jež se zabývají snímáním brániční aktivity pomocí
elektromyografie (EMG) (Hodges & Gandeiva, 2000). Snímání drátkovou elektrodou nám
ovšem poskytuje jen částečný pohled na funkci bránice, neboť tímto způsobem je možné
snímat pouze její část. Funkci bránice jako celku studovali Čumpelík et al. (2006) na
snímcích magnetické rezonance. Jejich studie ukazuje, že bránice nepracuje vždy jako
celek, nýbrž že se její svalová aktivita diferencuje podle její výchozí polohy. Funkce
bránice jakožto hlavního dechového svalu však není tak intenzivně studována jako
například funkce srdeční, proto jsou tyto znalosti spíše rázu klinického.
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Z výsledků jednotlivých výzkumů je patrné, že pro ovlivnění funkčních parametrů plic a
výsledný klinický stav pacienta je podstatný způsob zvoleného fyzioterapeutického
postupu. Diagnostické a terapeutické postupy, jež byly uvedeny do praxe v poslední dekádě
minulého století, umožňují fyzioterapeutům přesněji pracovat se samotným dýcháním i v
jeho patofyziologické formě. Dokonalejší modifikace cvičebních postupů dechové
rehabilitace představují základ nové metodiky, která se nazývá respirační fyzioterapie
(RFT). Společně s pohybovou terapií tvoří podstatu léčebné rehabilitace pro jedince s
onemocněním kardiorespiračního systému, a to jak s jeho akutními, tak chronickými
formami.
Dechová cvičení jsou důležitá nejen jako prevence z hlediska snížení možnosti onemocnění
dechových cest, ale i v rámci nácviku správného hospodaření s dechem.
Na základě výše zmíněných závěrů jsme rozhodli, že by bylo vhodné pokusit se o
objektivnější a komplexnější náhled na tuto problematiku. Poněvadž žádná z uvedených
studií nenabízí objektivní pohled na ovlivňování dechových svalů dechovými cvičeními,
domníváme se, že zkoumání tohoto problému může přinést jinou kvalitu v hodnocení
dechových cvičení, a tím zlepšit prevenci a léčbu dechové soustavy u osob s PM.
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3 PŘEHLED ANATOMIE A FYZIOLOGIE NERVOVÉHO
SYSTÉMU
3.1 Mícha a míšní kořeny
Mícha podle definice Svatopulka Káše (1997), je součástí centrálního nervového systému.
Je to sloupec nervové tkáně uvnitř páteřního kanálu, obalený míšními plenami, kolem je
mozkomíšní mok. Mícha je asi 40 - 70 cm dlouhá (délka je závislá na výšce člověka), sahá
od foramen occipitale magnum až k prvnímu lumbarnímu obratli (L1). Má tvar válce o
průměru asi 12 – 15 mm, s dvěma rozšířeními – intumescencemi. V dolním krčním úseku
(za obratli C5 - Th1) je intumescence cervikální, zprostředkující míšní reflexní aktivitu
horní končetiny (HK), a za posledními hrudními obratli a L1 je intumescence lumbální se
segmenty zprostředkujícími reflexní míšní aktivitu dolní končetiny (DK). Mícha je
zakončena tupou špičkou, tzv. míšním konusem.

3.2 Míšní segmenty
Mícha se skládá z jednotlivých míšních segmentů. Jsou to jakési samostatné celky, které
zajišťují automatickou reflexní míšní činnost (každý pro svou část těla) a kromě toho
zprostředkují spojení mezi vyššími centry a periferií. Segmenty jsou naskládány na sebe
(není však mezi nimi patrna žádná hranice). Do každého segmentu přivádí zádní míšní
kořeny vzruchy z periferie, které jsou prostřednictvím předních kořenů vedeny ke svalům či
jiným výkonným organům. Předními kořeny jsou vedeny vzruchy jak volní, tak
automatické reflexní míšní aktivity (Káš, 1997).
Každý míšní segment je jakýsi špalíček, vysoký asi 2 – 3 cm (nejnižší jsou v krční a horní
hrudní části míchy, nejvyšší v bederním úseku). V zářezu z ní vstupují do míchy hlavní
zásobující cévy.
Freeman Somers ve své knize “Spinal Cord Injury: Functional Rehabilitation (2000) uvádí,
že míšních segmentů je právě tolik, jako obratlů, s jednou výjimkou. Je 7 krčních obratlů,
ale 8 krčních segmentů (C1 – C8), přičemž segment C1 je uložen ještě nad úrovní atlasu.
Dále je 12 segmentů hrudních (Th1 – Th12), 5 segmentů bederních (L1 – L5), 5 segmentů
sakrálních (S1 – S5), odpovídajících původním pěti křížovým obratlům, jež později srostly
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v křížovou kost, a konečně segmenty kokcygealní, které ztratily během vývoje svou
segmentální organizaci a splynuly.

Obrázek 1. Mícha (průez) a míšní kořeny (Wikimedia Commons, 2012)
V příčném průřezu míšním segmentem (viz obr. 1) je vidět výše zmíněná šedá hmota
uprostřed; tvoři jakýsi motýlovitý obrazec. Vpředu i vzadu je po obou stranách zesílená.
Tato místa se nazývají přední a zadní rohy míšní. Velmi zhruba řečeno, zadní rohy slouží
pro zpracování senzitivních podnětů, přední rohy naopak téměř výhradně funkčním
motorickým. Jsou v nich jádra tzv. velkých motorických buněk předních rohů míšních
(VMBPRM), do nichž se sbíhají vlákna vedoucí vzruchy z mozku a mozkového kmene
(zejména pyramidová a rubrospinální dráhá), a dále vlákna vedoucí podněty ze zadních
rohů míšních, zajištujících reflexní míšní aktivitu (Freeman Somers, 2000; Káš, 1997).
Z VMBPRM vycházejí přední kořeny, které vedou všechny motorické podněty periferním
nervem do svalů.
Sloupce bílé hmoty obklopující šedou hmotu se nazývají míšní provazce – přední, postranní
a zadní. V nich probíhají vzestupné i sestupné dráhy. Vzestupné dráhy vedou z míchy do
mozkového kmene a do mozku či mozečku všechny druhy čití: dotykové (taktilní), tepelné
(termické), čití bolesti (algické) a tzv. čití hluboké, jež nás neustále informuje o postavení
všech částí těla (polohách) a o jejich změnách (pohybocit – kinestézie), jakož i o jiných
kvalitách (vibrační čití – palestezie, vnímání tlaku – barestezie) ap. Každý druh čití má v
míše svou oddělenou dráhu. Sestupné dráhy jsou zapojeny převážně do funkcí
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motorických; hlavní je dráha pyramidová (tractus corticospinalis lateralis), začínající v
mozku v čelním laloku v pyramidových buňkách a sestupující po zkřížení v prodloužené
míše většinou v postranních a předních míšních provazcích. Pyramidová dráha vede
prakticky veškerý volní pohyb. Dráha rubrospinální se podílí na regulaci svalového tonu.
Bílou hmotu míšních provazců vyplňují spoje mezi jednotlivými míšními segmenty, které
umožňují míšní reflexní aktivitu (Káš, 1997).

3.3 Míšní kořeny
Do míchy vstupuje (resp. vystupuje) na každé straně pár kořenů v každém segmentu. Oba
kořeny se ještě v páteřním kanálu spojují ve společný kořen, který vystupuje v
meziobratlové štěrbině z páteřního kanálu. Kořeny vytvářejí základ pro výše uvedený
periferní nerv. V oblasti krčního rozšíření se kořeny složitě propojují v tzv. pažní pleteň
(plexus brachialis), z níž pak vznikají periferní nervy pro rameno a HK. Proto jednotlivé
nervy HK mají nervové zásobení z více kořenů. Podobně je tomu u bederního rozšíření. Z
kořenů L1 – S4 se vyváří pleteň bederní a křížová (plexus lumbalis a plexus sacralis), z
nichž vznikají nervy inervující DK (Káš, 1997).
Je tedy tolik párů kořenů, kolik je míšních segmentů. Každý míšní kořen opouští páteřní
kanál v příslušné meziobratlové štěrbině za „svým” příslušným obratlem (Freeman Somers,
2000; Káš, 1997). Jelikož krčních obratlů je sedm a míšních cervikálních obratlů osm,
opouští kořen C1 páteř ve štěrbině mezi týlní kostí a atlasem, kořen C2 mezi atlasem a
episrofeem, kořen C3 mezi obratli C2 a C3 atd. Mezi obratli C7 a Th1. Další kořeny v
hrudním a bederním úseku vystupují pod “svým” obratlem, kořen L5 mezi obratlem L5 a
kostí křížovou, kořen S1 pak otvorem v křížové kosti (viz obr. 2).
Jak již bylo uvedeno, mícha se během růstu (zvláště její dolní úseky) posouvá v páteřním
kanálu výše, proto míšní kořeny v horní části páteře vedou téměř vodorovně ke “své”
meziobratlové štěrbině, v dolní krční páteři se sešikmují a vedou lehce dolů (zřetelné je to v
hrudním úseku) a v oblasti bederní vedou téměř svisle, aby se dostaly ke “své”
meziobratlové štěrbině. Tam, kde již mícha není (pod úrovní obratle L1), tvoří míšní
kořeny silný svazek vláken, který do značné míry vyplňuje páteřní kanál, nazývaný cauda
equina (koňský ohon, neboli stručně kauda). Nejčastější výhřezy plotének v dolní bederní
páteři proto nekomprimují míchu, ale vlákna kaudy (Káš, 1997).
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Obrázek č. 2: Schematický diagram prostorového vztahu obratlů, míchy, nervových
kořenů, a cauda equina. (Anatomie, 2014)
3.3.1 Poranění zadního kořene
a) Porucha reflexní míšní aktivity, vyhasnutí šlachových reflexů.
b) Porucha čití v oblasti postiženého kořene (area radiculares, viz obr. 2), hypestezie a
kořenové bolesti.
c) Není porucha volní hybnosti (Káš, 1997).
3.3.2 Porucha předního kořene
a) Porucha reflexní míšní aktivity, vyhasnutí šlachových reflexů.
b) Není porucha uvědomování si kvalit čití.
c) Úplná porucha volní i reflexní hybností v příslušném myotomu chabého typu (například
parézy periferního nervu), s hypotonií a atrofiemi (Káš, 1997).
3.3.3 Porucha kořene po spojení zadního a předního kořene
Porucha reflexní míšní aktivity, porucha čití i porucha hybnosti – chabá paréza (Káš, 1997).
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3.4 Reflexní míšní aktivita
Základní složkou míšní reflexní aktivity je míšní segment. Káš (1997) pod pojmem
segment v širším slova smyslu rozumí nejen část míchy, ale také všechny struktury z této
části, inervované jedním kořenem. Segmenty na kůži se nazývají dermatomy. Jsou to
relativně přesně vymezené části kůže, jsou na těle jakoby naskládány vedle sebe. Člověk je
z fyziologického hlediska stále ještě živočich chodící po čtyřech, proto jsou dermatomy na
trupu naskládány víceméně pásovitě napřič tělem, kdežto na končetinách v jejich podélných
osách. Podobně, i když ne tak zřetelně, je tomu i v oblasti motorické. Zde se svaly
inervované z jednoho segmentu nazývají myotomy. Součástí segmentu v tomto širším
smyslu jsou i příslušné kořeny a část periferního nervu, zásobující dermatom a myotom
(Káš, 1997). V segmentu se uskutečňuje základní refllektorická míšní aktivita. Jejím
anatomickým podkladem je tzv. reflexní míšní oblouk. Ten spojuje senzitivní podněty a
periferie s motorickou odpovědí vzniklou v míše.
Reflexní míšní oblouk se skládá z několika základních částí (Káš, 1997). Jsou to:
a) Receptory na periferii v kůži a sliznicích pro vnímání doteku, tepla, chladu, bolesti a
receptory hlubokého čití ve svalech, šlachách a kloubních pouzdrech, které zajišťují
polohocit a pohybocit.
b) Dostředivá dráha vedoucí senzitivní podněty; probíhá periferním nervem a zadním
kořenem, který vstupuje do zadního rohu. Před vstupem do míchy je zde vloženo spinální
ganlion.
c) Míšní segment, kde se podněty přepojují další nervovou buňku do předního rohu – do
VMBPRM.
d) Odstředivá dráha, která probíhá předním kořenem míšním, dále popř. Plexem, poté
periferním nervem až do nervosvalové ploténky, kde se přenáší vzruch z nervu na sval.
e) Výkonný orgán – sval, skládající se ze svalových vláken, které reflexní odpověď
realizují. Stažením tohoto svalu se realizuje pohyb, popř. se zvýší svalové napětí (Káš,
1997).
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3.5 Poranění páteře a míchy
3.5.1 Epidemiologická charakteristika
Při náhlém úplném přerušení míchy (transversální míšní lézi), které vzniká nejčastěji v
důsledku poranění obratle, přestává mícha zprostředkovávat přenos informací z mozku na
periferii, jakož i opačným směrem, tedy z periferie do centra. V praxi se tyto skutečnosti
projeví jako ztráta citlivosti pro všechny kvality čití pod místem léze a ztrátou hybnosti v
těch svalech, které jsou inervovány z míšních segmentů pod místem léze (Pareplegie,
tetraplegie - Svaz paraplegiků, Centrum Paraple, 2013).
Poranění míchy je obvykle součástí polytraumatu a výrazně zvyšuje morbiditu a mortalitu.
Z databáze České spondylochirurgické společnosti vyplývá, že každý rok vzniká více než
300 nových úrazů míchy (3,35/100 000 obyvatel), (Náhlovský, 2006). Poranění míchy v
posledním desetiletí přibývá zejména při dopravních nehodách. Počet PM také vzrostl s
častějšími násilnými činy a vzrůstající kriminalitou.
Dopravní nehody jsou nejčastější příčinou (37,2 %) poranění míchy. Autonehody následuje
násilí (26,8 %), pády (21,0 %), a sportovní úrazy (7,1 %). Zbývajících 7,9 % poranění
míchy vyplývá z různých jiných příčin. Incidence různých příčin poranění míchy se liší
podle pohlaví, rasy, věku, postavení v zaměstnání a rodinného stavu a je ovlivněna
aktivitami a nebezpečím převládajícím v každé populaci (Freeman Somers, 2000).
Osobní zkušenost v Centru Paraple ukázala, že v většině případů poranění míchy (přibližně
80 %) převažují muži. Většina z nich je mezi 16 a 30 let v době úrazu. Devatenáct je
nejčastější věk zranění. Převaha poranění míchy u mladých mužů není výsledkem žádného
anatomické nebo fyziologické zranitelnosti této populace. Je to prostě kvůli tomu, že to
jsou lidé, kteří jsou nejvíce náchylní k účasti ve vysoce rizikových činnostech, rychlé jízdě,
spojení s gangy, jízda na motocyklu, hraní fotbalu a potápění do neznámých vod.
3.5.2 Poranění páteře
Pro objektivní a komplexní pohled bych chtěl navrhnout náhled různých autorů na
klasifikace poranění míchy a páteře. Vybral jsem si nejvíce objektivní prameny: Americká
asociace poranění míchy (2008), Frankel (1969), Tator (1982), Waters (1991).
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Podle těchto autorů poranění páteře můžeme roztřídit na:
a) tupá nebo penetrující (tab. 1)
b) otevřená nebo zavřená,
c) primární a sekundární,
d) kompletní a nekompletní (závisí na tom, zda se distálně od poranění udržela nějaká
neurologická funkce),
e) dle úrovně poranění (anatomická lokalizace),
f) dle přítomnosti nebo nepřítomnosti vazivové stability.
Tabulka č. 1: Rozložení tupých poranění páteře (Skripta BATLS, 2015)
Oblast

% úrazů

Krční

55

Hrudní

15

Th-L přechod

15

L-S přechod

15

3.5.2.1 Penetrující poranění páteře
Penetrující poranění páteře způsobená zbraněmi mohou být destruktivní a jsou obvykle
kontaminovaná. I když kulka nebo střepina přímo nezasáhnou míchu, poranění mohou
způsobit kostěné fragmenty jako sekundární projektily. Také efekt kavitace a blastu může
způsobit mikroskopicky zjistitelná poranění do několika centimetrů od střelného kanálu
(Skripta BATLS, 2015).
3.5.2.2 Primární poranění
Primární poranění vzniká prvotním poškozením kostěných struktur páteře.
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3.5.2.3 Sekundární poranění
Sekundární poranění vzniká uvolněním volných radikálů, vzrůstajícím otokem míchy a
kaskádou biochemických procesů, které vedou k postupnému zhoršení poranění míchy.
Iatrogenní sekundární poranění míchy může být výsledkem špatného přenášení zraněného
během transportu nebo zanedbáním preventivních opatření, přesto by tento problém neměl
být přeceňován; poškození nejčastěji vznikne v době úrazu. Rozdíl mezi kompletním a
nekompletním poraněním míchy (Skripta BATLS, 2015).
3.5.2.4 Kompletní poranění míchy
1. žádná funkce pod úrovní poranění míchy,
2. dle fyziologického vyšetření kompletní poranění míchy nemusí nutně znamenat její
kompletní přerušení, míšní reflexy se mohou obnovit, ale neurologický stav se upraví
málo nebo vůbec (Waters, 1991).
3.5.2.5 Nekompletní poranění míchy


alespoň nějaká motorická nebo senzitivní funkce pod úrovní poranění míchy,



ušetření oblasti sakra,



chirurgická dekomprese muže být cenná v případě, že je neurologické poškození.

3.6 Patofyziologie
Nedostatečné dýchání může vzniknout sekundárně po hypoventilaci po paralýze dechových
svalů a může vést k zhoršení stavu vědomí. Dechové cesty mohou být také zneprůchodněny
následkem přidružených poranění hlavy nebo obličeje, což jsou velmi častá poranění
spojená s tupým úrazem míchy (Skripta BATLS, 2015).
Úrazy nad úrovní C4 způsobují ztrátu síly bránice i interkostálních svalů (C3-4-5 udržují
funkci bránice) a dýchání pak závisí na pomocných dechových svalech.
Pokud není včas zabezpečena umělá ventilace, úrazy horní části míchy způsobují rychlou
úmrtnost. U poranění mezi C4-C8 je bránice funkční, ale mezižeberní svaly ne: tak vznikne
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brániční způsob dýchání (houpání mezi břichem a hrudníkem). Pokud bude zraněný
vyčerpaný, bude nutná jeho umělá ventilace.
Neodkladné zajištění dechových cest je nezbytné u zraněných s jejich obstrukcí (důsledek
bezvědomí nebo přímého poranění obličeje). Navíc zraněné s poraněním páteře nad úrovní
C4 je nutné pro zajištění dostatečné ventilace zaintubovat. Zranění s poraněním mezi C4 –
C8 mohou mít FVC (vitální kapacita plic) a dechový objem redukovaný až na 60 %. Tito
zranění pak při vyčerpání a únavě potřebují ventilaci podpořit (Skripta BATLS, 2015).
3.6.1 Neurogenní šok
Je třeba vědět, že bezprostředně po poranění vzniká tzv. spinální šok. V tomto období
dochází k vymizení reflexní aktivity míchy. Je přítomna chabá plegie končetin s
vymizelými šlachosvalovými reflexy, chybí citlivost pro všechny kvality čití (plegik necítí
dotyk, teplo, bolest, neví v jaké poloze má končetiny), je nepřítomna reflexní aktivita
močového měchýře, výrazně je snížena činnost střev. Peristaltika střev se ovšem po 3-6
týdnech obnovuje. V důsledku poškození vegetativních vláken dochází k řadě poruch
(Skripta BATLS, 2015).
Neurogenní šok je formou distribučního šoku, kde ztráta napětí cévní stěny vede k
redistribuci krevního toku. Poranění míchy může přerušit sympatikus, což může dále vést k
vasodilataci a hypotenzi při současné teplé periferii. Příznaky jsou daleko závažnější při
vyšších poranění míchy, zatímco léze pod úrovní Th6 způsobí šok jen velmi zřídka (Skripta
BATLS, 2015).
Ztráta sympatické inervace srdce vede k neblokované parasympatomimetické aktivitě, která
způsobuje bradykardii. Pacienti, kteří ztratili tonus sympatiku, ztrácí také schopnost
termoregulace: nepotí se v horkém prostředí a v chladu nezvládnou vasokonstrikci (Skripta
BATLS, 2015).

3.7 Klasifikační model podle výše míšní léze
V minulosti komunikace týkající se poranění míchy byla omezena nedostatkem všeobecně
přijímaného systému terminologie. V posledních letech byl tento problém snížen při použití
klasifikačního systému, který vydala americká asociace poranění míchy (American Spinal
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Injury Association - ASIA) a schválila mezinárodní lékařská společnosti paraplegiků. Já
budu ve své práci používat terminologii, která je v souladu s tímto klasifikačním systémem.
Definice jsou popsány podle Kirshblumeho (2011).
3.7.1 Tetraplegie
Tento termín se vztahuje k poškození nebo ztrátě motorické anebo senzorické funkce v
krčních segmentech míchy v důsledku poškození nervových elementů uvnitř páteřního
kanálu. Má za následek snížení funkce nebo úplnou ztrátu pohybových a senzitivních
funkcí horních končetin, dolních končetin, trupu a pánevních orgánů. Míra poškození závisí
na výšce spinálního poranění. Nezahrnuje lézi brachiálního plexu nebo poranění periferních
nervů vně páteřního kanálu (Freeman Somers, 2000).
3.7.2 Paraplegie
Tento termín se týká poškození nebo ztráty motorické anebo senzorické funkce v hrudním,
bederním a sakrálním (ale ne cervikálním) segmentu míchy, v sekundárním poškození
neuronových elementů uvnitř páteřního kanálu. U paraplegie je paže funkční v závislosti na
úrovni poranění, trup, nohy a pánevní orgány mohou být zapojeny. Termín je používán
vzhledem k cauda equina a conus medullaris poranění, ale ne při lézí lumbosakrálního
plexu nebo poruchách periferních nervů vně páteřního kanálu.
3.7.3 Tetraparesis a paraparéza
Použití tohoto termínu je nevhodné, popisuje inkompletní léze nepřesně. Je vhodnější
používat škálu ASIA, která poskytuje škálu poranění (Impairment Scale – AIS), která
přesněji přistupuje k popisu závažnosti (tj. úplnosti) poranění.
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4 ANATOMIE A FYZIOLOGIE DECHOVÉHO SYSTÉMU
4.1 Dechový systém
Dle J. Klementové (1997), dechová soustava umožňuje výměnu plynů mezi organismem a
zevním prostředím a umožňuje tak příjem kyslíku nezbytného pro život. Vdechem
(inspirium) je kyslík přijímán, výdechem (exspirium) je z organismu uvolňován kysličník
uhličitý a vodní páry.
Podle definice Čiháka (2002), dechový systém člověka představuje soustavu orgánů, který
zajišťuje výměnu dechových plynů mezi zevním prostředím a plícemi a výměnu mezi krví
a tkáněmi. Dalším úkolem dechových cest je podíl na fonaci. Dýchání probíhá rytmicky a
automaticky bez volního úsilí. Dechový systém se rozděluje na horní a dolní dýchací cesty
(Čihák, 2002).
Dechová funkce je sice řízena autonomním nervovým systémem podle okamžité potřeby
organismu, ale je možné ji řídit i vůlí. Každodenním důkazem tohoto faktu je používání
vůlí řízeného dechu při řeči nebo zpěvu či hře na dechové hudební nástroje. Tato souběžná
dvojí možnost řízení dýchání (jak soustavou vegetativní regulace, tak i volním zásahem do
tohoto automatického pochodu) umožňuje člověku vědomý přístup i k ovládání jiných
vegetativních funkcí, jak to dokazuje např. autogenní trénink nebo jóga.
Rozlišujeme dýchání zevní – plicní a dýchání vnitřní – tkáňové. Zevní dýchání znamená
výměnu kyslíku a kysličníku uhličitého probíhající v plicích mezi krví a atmosférou, vnitřní
dýchání pak výměnu kyslíku a kysličníku uhličitého mezi krví a tkáněmi spolu s
oxidačními ději probíhajícími v buňkách a tkáních. Dle R. Čiháka (1988) dechový systém
vznikl společně s ústrojím trávícím. Vznikem tvrdého a měkkého patra se rozdělí primitivní
dutina ústní na vlastní dutinu ústní a na dutinu nosní (nad patrem).
Zevní dýchání je realizováno horními a dolními dechovými cestami, plícemi a činností
dechových svalů. Rozdělení na horní a dolní cesty dechové je dáno křížením dechových
cest s trávicí trubicí v hltanu (Čihák. 1988).
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4.2 Anatomie dechových cest
4.2.1 Horní dechové cesty
K horním dechovým cestám patří dutina nosní (cavum nasi), nosohltan (nasopharinx) a
vedlejší dutiny nosní.


Zevní nos (nasus externus) je trojbokého pyramidového tvaru. Rozlišujeme na něm
kořen nosu (radix nasi), hřbet (dorsum nasi) a nosní hrot (apex). Stěny tvoří nosní křídla,
která obkružují nosní dírky (Čihák, 2002; Eliášová, Naňka, 2006).



Dutina nosní (cavum nasi) se dělí na předsíň (vestibulum nasi) a vlastní dutinu nosní
(cavitas nasi propria). Vlastní dutinu nosní rozděluje kostěno-chrupavčitá přepážka
(septum) na dvě nestejné části. Dále zde rozeznáváme strop a spodinu dutiny nosní. Od
laterální stěny dutiny nosní jdou tři skořepy nosní (concha nasalis superior, media et
inferior). Sliznice pokrývá všechny části dutiny nosní. Lze ji rozdělit na čichový a
dechový okrsek (Šimonová, 2011).



Vedlejší dutiny nosní (sinus paranasales) jsou výchlipky sliznice okolních kostí tiny
nosní. Jsou vystlané řasinkovým epitelem s menším množstvím pohárkových buněk
(Šimonová, 2011).



Nosohltan (nasopharinx) je horní úsek hltanu, choanami proudí vzduch z dutiny nosní do
nosohltanu. Hranice mezi nosohltanem a ústní částí hltanu určuje měkké patro a čípek.
Do nosohltanu ústí Eustachova trubice, která spojuje nosohltan a střední ucho (Čihák,
2002; Eliášová, Naňka, 2006).

4.2.2 Dolní dechové cesty
Do dolních dechových cest řadíme hrtan (larynx), průdušnice (trachea), průdušky (bronchy)
a plíce (pulmones).


Hrtan je dutá nepárová trubice, která přechází na pars laryngea pharyngis. Kostru hrtanu
tvoří párové a nepárové chrupavky, které jsou navzájem spojeny klouby a vazy.
Uprostřed hrtanu jsou uloženy hlasivky (glottis). Hrtan slouží k dýchání a k tvorbě hlasu.



Průdušnice je trubice navazující na hrtan, zavěšená na prstencové chrupavce a končí
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rozdělením na pravý a levý bronchus. Stěna trachey je tvořena patnácti až dvaceti
chrupavkami podkovovitého tvaru spojenými navzájem vazivem. Vzadu je stěna
doplněna hladkou svalovinou a vazivem. Průdušnice je vpředu kryta infrahyoidními
svaly a isthmem štítné žlázy. Za tracheou je uložen jícen a po stranách se nachází tepny
odstupující z oblouku aorty (Čihák, 2002; Eliášová, Naňka, 2006).


Průdušky jsou krátké trubice, které vznikly rozdělením průdušnice a pokračují až k hilu
plic, kde se dělí na lalokové bronchy. Pravý bronchus je kratší a širší než bronchus levý,
který má také povolnější sestup. Stěny bronchů jsou podobně jako trachea vyztuženy
podkovovitými chrupavkami a zadní stěna je tvořena opět z vaziva a hladké svaloviny.
Bronchy se v plicích větví až na bronchioly (průdušinky), které navazují na plicní
sklípky (alveoly). Alveoly jsou vystlány jednovrstvým respiračním epitelem a probíhá
zde vlastní výměna plynů (Čihák, 2002; Eliášová, Naňka, 2006).



Plíce jsou párové orgány jehlancového tvaru uložené v pleurální dutině. Jejich povrch je
kryt tenkou a lesklou blánou poplicnicí, která přechází v pohrudnici. Rozeznáváme na
nich bázi, hroty a místo, kde bronchy spolu s cévami vstupují do plic, se nazývá plicní
hilus. Každá plíce se skládá z plicních laloků (lobus pulmonis). Pravá plíce se skládá ze
tří laloků (lobus superior, medius, inferior), levá obsahuje laloky dva (lobus superior,
inferior), jednotlivé laloky jsou od sebe odděleny rýhami. Laloky jsou dále členěny na
plicní segmenty. Pravá plíce má deset segmentů, levá pouze osm segmentů. Na obou
plicích se nachází otisky okolních struktur, např. otisk žeber, srdce, oblouku aorty, atd. V
plicích rozeznáváme nutritivní krevní oběh zajištěný arteriemi bronchiales a funkční
oběh, který zajišťují plicní tepny. Ty se dále větví na kapiláry kolem alveolů. Plicní žíly
vznikají z alveolárních kapilár a k bronchům se přidávají v plicním hilu (Čihák, 2002;
Eliášová, Naňka, 2006)

4.3 Kostra hrudníku
Hrudník je charakteristicky klenutý. Dutina kostěného hrudníku - cavitas (cavum) thoracis,
je obemknuta žebry a doplněna páteří a sternem. Kostra hrudníku – thorax – se skládá z 12
hrudních obratlů, z 12 párů žeber, které jsou k těmto obratlům kloubně připojené a z
nepárové kosti hrudní, která je plochá, uložená vpředu. Žebra prvních sedmi párů dosahují
ke kosti hrudní a jsou s ní skloubena. Sedm prvních párů žeber (costa verae - žebra pravá)
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je svými chrupavkami přímo skloubeno s hrudní kostí (sternum). Osmý až desátý pár
(costae spurte - žebra nepravá) jsou vpředu svými chrupavkami skloubená s chrupavkami
předchozích žeber. Volná žebra (11. a 12. pár) končí ve svalové stěně břišní. Délka žeber
stoupá od 1. k 6. žebru, pak rychle ubývá. Variace žeber se vyskytuje v počtu i ve tvaru.
Počet může být zvětšen nebo zmenšen o jedno žebro (Obešlová, 2010).
Při dýchání se žebra se pohybují, a to směrem nahoru a dolů. „Protože žebra jsou vpředu
přikloubena ke kosti hrudní, zdvihá se tímto pohybem kost hrudní a pohybuje se současně
dopředu, dutina hrudní se tedy dopředu zvětšuje. Ohnutí žeber způsobují, že se hrudník při
zdvižení žeber současně rozšiřuje i do stran. Zdvihání a klesání žeber je základem
dechových pohybů hrudníku, působených svaly (hlavními a pomocnými dechovými svaly).
Dechové pohyby jsou malé v oblasti manubria a prvních žeber, největší jsou u nejdelších
žeber (7. a 8. pár). Spojení žeber také velmi omezuje jinak značnou potenciální pohyblivost
hrudní páteře“ (Čihák. 1987).
Tvar hrudníku se může u jednotlivých osob lišit. Je to dáno sklonem žeber. S tvarem
hrudníku souvisí i poloha a tvar bránice (výše uložená a méně klenutá u soudkovitého
hrudníku) a tedy i uložení hrudních a podbráničních břišních orgánů. Pro metrické a
funkční posouzení se měří obvod hrudníku (páskovou mírou ve výši prsních bradavek, u
žen těsně nad nimi) při vdechu a při výdechu. Aritmetický průměr obou hodnot je tzv.
střední obvod hrudníku. Rozdíl délky obvodu od výdechu do vdechu má činit cca 10 %
vypočítaného středního obvodu (Čihák. 1987).

Obrázek č. 3: Pohyb horních a dolních žeber na hrudníku (Čihák, 1987)
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4.4 Kineziologie dýchání za patologické situace
Za patologické situace se mění mechanická účinnost dýchání. Ta se pohybuje okolo 1 % v
klidovém stavu, roste na 4-5 % při intenzivní zátěži a později i více. Důvodem je zvýšená
turbulence v dechových cestách, zároveň je důsledkem činnosti v nevýhodných dechových
polohách na křivce poddajnosti. Při maximální ventilaci 100 litrů za minutu činí spotřeba
kyslíku dechovými svaly 400-500 ml asi 10 % celkové spotřeby. Jestliže se však při zátěži
ventilace stále zvyšuje, stoupá spotřeba kyslíku o 5 ml na každý 1 litr vzduchu. Postupně
dochází к tomu, že se nezvyšuje přívod kyslíku pracujícím svalům, ale dokonce klesá
(Kolář. 2010).
Reakcí na ventilační poruchu plic jsou vždy zákonité změny ve funkci dechových svalů a
posturálním sytému, lépe řečeno ve stabilizačních funkcích svalstva.
1. Hrudník se dostává do inspiračního postavení a výchozí poloha sternální kosti se
nastavuje kraniálně, tím se snižuje účinnost dechové práce. Objevuje se nevhodný
dechový vzor s prodlouženým nádechem. Pohyb sterna jde při nádechu pouze
směrem vzhůru, což je spojeno s pohybem klíčních kostí a ramen nahoru. Hrudník
se nerozšiřuje v příčném směru. Nerozvíjejí se mezižeberní prostory, a to především
v oblasti 5. - 8. žebra, hrudník je v dané oblasti oploštěn, a paradoxní funkcí bránice
jsou žebra vtahována. Během klidového dýchání se tak zapojují auxiliární inspirační
svaly - m. scalenus, m. sternocleidomastoideus, m. pectoralis mj. et min., m.
trapezius pars ascendens, m. levator scapulae. Za stavu poruchy elasticity plic a při
těžkých obstrukčních poruchách je nutná aktivace pomocných exspiračních svalů
(především m. serratus post, inf.) a svaly břicha jsou v trvalé kontrakci (Kolář.
2010).
2. Bránice, jako hlavní inspirační sval, má vysoký stav a její zapojení při inspiriu je
nedostatečné. Za fyziologické situace by mělo při nádechu docházet к vyklenování
břišní a dolní hrudní dutiny všemi směry» tj, laterálně i dorzálně, Za patologické
situace je tato oblast uzamčena a žebra jsou při nádechu vtahována dovnitř (Kolář.
2010).
U tetraparézy dochází na začátku nálezu k rychlému rozpínání dolní části a pomalejšímu
rozpínání horní části hrudního koše, ke konci nádechu se prudce rozpíná horní část, dolní
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část se naopak lehce zmenšuje. Na začátku výdechu se rychle smršťuje horní část, ke konci
výdechu se stahuje především dolní část hrudního koše (Kolář. 2010).

4.5 Činnost dechových svalů
Dechové pohyby probíhají jako střídavá rytmická aktivita dechových svalů v závislosti na
pohybové aktivitě nebo i na stresovém stavu organismu. Při dechových pohybech se
aktivují současně i svaly osového orgánu. Véle (2006) dělí dechové svalstvo podle funkčně
anatomického rozdělení na svaly inspirační a exspirační.


Primární svaly inspirační: hlavním inspiračním svalem je bránice, mm. Intercostales
externí a mm. levatores costarum podporují inspiraci



Akcesorní svaly inspirační jsou:

- svaly šíjové: mm. scaleni, mm. suprahyoidei et mm. Infrahyoidei, m.
sternocleidomastoideus (při abdukci paže),
- svalu hrudníku: mm. pectorales, m. serratus anterior, m. serratus posterior, m. latissimus
dorsi (při abdukci paži pomáhají forsírované inspiraci).
- svaly zádové: m. iliokostalis, m. errector spinae a krátké hluboké svaly zádové.


Primární svaly expirační jsou: m. intercostales interní, m. sternocostales.

O těch to svalech se soudí, že se aktivují poměrně málo, protože se výdech pokládá za více
méně pasivní pohyb způsobený akumulovanou energií získanou při inspiraci elasticitou
vazivových komponent roztaženého hrudníku. Při výdechu nosem, který klade vzduchu
odpor, se výdechové svaly uplatňují více.
Akcesorní svaly expirační jsou: svaly břišní: m. transversus abdominis, mm. Obliqui
abdominis externí et interní, mm. recti abdominis, m. quadratus lumborum svaly pánevního
dna; svaly zádové: m. iliocostalis (pars inferior), m. erector spinae, m. serratus posterior
inferior.
4.5.1 Bránice
Bránice je plochý, kopulovitě formovaný sval v podobě membrány, oddělující hrudní
dutinu od břišní (Véle. 2006), (obr. 4).
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Podle Rouviérové (1997) bránice je plochý sval horizontálně oddělující dutinu břišní od
dutiny hrudní. Vytváří dvě kopulovité klenby, jejichž vrcholy se na každé straně vyklenují
různě vysoko do hrudníku – pravá klenba brániční do výše 4. mezižebří, levá klenba do
výše chrupavky 5. žebra – obojí v exspiračním postavení.
Zdola jsou do bráničních kleneb (pokrytých z velké části pobřišnicí) vsunuty břišní orgány
– vpravo játra, vlevo žaludek a slezina. Směrem dozadu se o bránici opírají horní části
ledvin a nad nimi nadledvinky. Bránice je hlavní nádechový sval (Čihák 1987). Její klenby
se při vdechu oplošťují. Úhly mezi bránicí a stěnou hrudní (tvořenou žebry) jsou ostré až
zploštělé při výdechu a rozvírají se při vdechu. (Při dechových pohybech bránice se ovšem
současně pohybují i žebra, činností mm. Intercostales)
Při normálním klidném dýchání poskytuje bránice 75 % inspiračního úsilí (Loh. 1977). Na
zbylých 25 % se podílí externí mezižeberní svaly a svaly scalene. Skládal (1970) přišel s
názorem, že bránice není pouze sval dechový, ale má i funkci posturální. Dále jsou známy
práce, které se zabývají snímáním brániční aktivity pomocí EMG (Hodges. 2000). Snímání
drátkovou elektrodou nám však poskytuje jen částečný pohled na funkci bránice, protože
tímto způsobem je možné snímat pouze její část. Funkci bránice, jako celku, studoval ve
své studii Čumpelík (2006) na snímcích magnetické rezonance (MR). Tato studie ukazuje,
že bránice nepracuje vždy jako celek, ale že se její svalová aktivita diferencuje podle
zaujmutí výchozí polohy. Funkce bránice, jako hlavního dechového svalu, není tak
intenzivně studována jako například funkce srdeční. Proto jsou znalosti o její funkci spíše
rázu klinického.
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Obrázek č. 4: Bránice (Fisher, J.C., Bodenstein, L. 2006)

4.6 Posturální funkce
Postura je aktivní držení segmentů těla proti působení zevních sil, je zajištěna silami
vnitřními. Postura vždy vyžaduje zpevnění osového orgánu, tedy trupu s krkem a hlavou
(Vařeka, 2002).
Svou posturální funkci získala bránice v evolučním procesu teprve u člověka. Tento fakt
souvisí se vzpřímením postavy člověka, čímž byla „horizontalizována“ i bránice. V poloze
na čtyřech nebo vleže není totiž posturální aktivita bránice zapotřebí, stačí prosté břišní
dýchání, kdy je břišní stěna uvolněná a vydouvá se (Lewit, 1996; Skládal, 1976).
Posturální funkci bránice dokázal již například Skládal, který pozoroval posturální reakci
bránice podmíněnou rychlým postavením se na špičky. Při pokusech došlo k poklesu
bránice, k výraznému zvýšení její elektrické aktivity a tím pádem i k nádechu. Tuto
odpověď nazval posturální reakcí. Prudký vzestup na špičky odpovídá startovací reakci při
běhu či skoku (Skládal, 1976).
Můžeme říci, že bránice je schopna posturální funkce pouze nepřímo, přes břišní dutinu.
Úlohu předního stabilizátoru může ovšem břišní dutina hrát za pomoci nejen bránice, ale
také pánevního dna. Diaphragma pelvis se tak stává „přímým protihráčem bránice“ (Lewit,
1999).
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Na stabilizaci trupu se pak podílí navíc i ostatní svalstvo: svaly břišní stěny a bederní
páteře. Jsou-li všechny v rovnováze, zajišťují stabilitu celé této oblasti (Vařeková, 2000).
4.6.1 Posturální funkce - norma
Při hodnocení posturálních funkcí, resp. při určování stupně závažnosti poruchy, je hlavním
problémem neexistence norem způsobená rozdílným pohledem jednotlivých autorů, kteří se
pokusili normy definovat (Kolář. 2010).
Kolář (2010) uvádí, že jinak hodnotí a učí postuře Bruggerův koncept, jinak Pilates. F. Véle
(2006) udává, že stanovení jednoho standardu pro správné držení těla je nemožné, neboť
pro každého je správné držení odlišné. Většina autorů posuzuje posturální funkce pouze ve
stoji, což však považujeme za nedostatečné.
Abychom mohli definovat „ideální posturu“, musíme podle našeho pojetí vycházet z
biomechanických, anatomických a neurofyziologických funkcí a propojení těchto funkcí
chápat v kontextu motorického, resp. morfologického vývoje. U posturálních funkcí je
možné ještě diskutovat vlivy antropometrických charakteristik dané konstitučním typem.
Podle Koláře (2010), není však známa žádná studie, která by předpoklad vlivu somatotypu
na posturu potvrdila, naopak se jej nepodařilo statisticky prokázat.
4.6.2 Vývoj postury
Propojení anatomického a biomechanického principu s principem neurofyziologickým je
nejzřetelnější z pohledu posturální, resp. morfologické ontogeneze. Zde se tyto principy
vzájemně podmiňují a nikdy na ně nelze pohlížet odděleně (Kendall, McCreary, Provance,
1993).
Jedním z hlavních obecných principů motorické ontogeneze je vývoj postury (držení těla),
resp. schopnost kvalitního zaujmutí polohy v kloubech, jejich zpevnění prostřednictvím
koordinované svalové aktivity a vývoj nákročné a opěrné funkce. V průběhu posturální
ontogeneze se v první fázi motorického vývoje vyvíjí držení osového orgánu v
lordotickokyfotickém zakřivení, nastavuje se postavení pánve a hrudníku (mění se tím i
tvar hrudníku), (Kendall, McCreary, Provance, 1993).
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4.6.3 Vymezení pojmu postura
Kolář v knize Rehabilitace v klinické praxi (2010) uvádí jednotlivé autory, kteří v
souvislosti s posturou omezují svůj pohled pouze na rovnovážné (balanční) funkce, jiní
pouze na vyšetření stoje nebo sedu ap. Pojem postura je však mnohem širší.
Posturu chápeme jako aktivní držení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil,
ze kterých má v běžném životě největší význam síla tíhová. Postura však není synonymem
vzpřímeného stoje na dvou končetinách nebo sedu, jak je nejčastěji prezentováno, ale je
součástí jakékoliv polohy (třeba vzpřímené držení hlavy v poloze na břiše u kojence nebo
zvednutí dolních končetin proti gravitaci v poloze na zádech) a především každého pohybu.
Postura je základní podmínkou pohybu a nikoliv naopak. Již R. Magnus napsal „posture
follows movement like a shadow“ (Kolář. 2010).
Rozfázujeme-li si jakýkoliv pohyb, dostaneme krátké časové úseky daného pohybu, jakési
„zmrzlé fáze“, ze kterých je možné odvodit držení. Jde o postavení v kloubech při „ poloze
nepohybu“ během pohybu.
Podle Koláře (2010) při pohledu na posturální funkce rozlišujeme:


posturální stabilitu;



posturální stabilizaci;



posturální reaktibilitu.

4.6.4 Poruchy postury
Posturální dysharmonie vzniká následkem poruchy:


anatomické - anteverze kyčelních kloubů, dysplazie sakrální kosti, poúrazově vzniklé
morfologické změny - např. stav po kompresivní zlomenině obratle ap.;



neurologické - mozečkové, vestibulární, extrapyramidové atd.;



funkční - porucha posturálně stabilizačních funkcí svalů během pohybu i statických
pozic, kterou nejčastěji vyšetřujeme pomocí testů a vyšetřením porušené distribuce
svalového napětí, které se nejmarkantněji promítá do způsobu držení těla.
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Anatomické poruchy jsou vrozené nebo získané a neurologické příčiny vyplývají z
neurologické syndromologie (Kolář. 2010).
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5 VYŠETŘOVACÍ POSTUPY U PACIENTŮ S PORUCHOU
DÝCHÁNÍ
K objektivním postupům při vyšetřovaní dýchaní patří:


spirometrie;



spirografie;



spiroergometrie;



rentgenové vyšetření (RTG)



kineziologické vyšetření dechových a pohybových dovedností pacienta – aspekce: tvar
hrudníku, velikost, dechové pohyby), vyšetření rozvíjení hrudníku – (antropometrie);



vyšetření nádechového a výdechového tlaku;



měření krevní saturace pomocí oximetru, množství, barvy sputa a jeho viskozity.

Významný a terapeuticky nejcennější je pak vizuální a akustický kontakt s dýcháním
pacienta. Ruce a především dlaně mají funkci nejen terapeutickou, ale také diagnostickou a
kontrolní. Při denní praxi všechny tyto funkce splývají a vzájemně na sebe navazují.
Mezi subjektivní parametry patří například pocit volného (snadného) dýchání a dobrá
tolerance fyzické zátěže bez dechové insuficience (Smolíková, 2010). Nejcennější však je
individuální pocit zvýšení či zlepšení kvality života chronicky respiračně nemocného
jedince. Subjektivní parametry lze jen obtížně kvantifikovat. Přesto je dyspnoe
nejdůležitějším ukazatelem při testování fyzické zátěže. V praxi je velikost dyspnoe
hodnocena psycho-fyzickými metodami jakou je například vizuální analogová škála
(Sergysels, Sanna, & Lachman 1993).

5.1 Spirometrie
Spirometrie patří mezi základní měřící metody hodnotící respirační funkce. Užívá se
k měření statických a dynamických objemů plic, plicních kapacit a proudových rychlostí.
Pomocí spirometrického vyšetření můžeme diagnostikovat charakter a míru postižení
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dýchacího systému a srovnávat efekt a účinnost terapie (Paleček et al., 1999).
Během spirometrie nemocný obvykle sedí a podle instrukcí dýchá do přístroje, který měří a
zaznamenává vdechnuté a vydechnuté objemy vzduchu, výdechové rychlosti a řadu dalších
parametrů.
Na základě takto získaných údajů hodnotí lékař plicní funkci (ventilaci) vyšetřovaného a
jeho závěr může mít jednu ze čtyř podob (Kardiologické oddělení FN Plzeň, 2015):
1. Není přítomna ventilační porucha (tzn. normální nález)
2. Existuje obstrukční ventilační porucha (jsou zúženy průdušky, kterými vzduch do plic
proudí, to způsobí zejména snížení výdechových rychlostí, např. u chronických zánětů
průdušek nebo u průduškového astmatu)
3. Existuje restrikční ventilační porucha (je sníženo množství vzduchu, které je nemocný
schopen do plic nadechnout, např. stavy po plicních operacích, těžké záněty plic a řada
dalších nemocí, které postihují plicní tkáň),
4. Existuje kombinovaná ventilační porucha (jsou známky obstrukční i restrikční
ventilační poruchy).
Vyšetření se provádí vsedě ve vzpřímené poloze. Náustek se vkládá mezi zuby a je držen
rty, nutný je nosní klip. Vyšetření se provádí opakovaně, za validní hodnoty se považují
nejlepší ze tří technicky dobrých manévrů. Naměřené parametry jsou zaznamenány do tzv.
spirometrické křivky neboli spirogramu, který v souřadnicovém systému vyjadřuje
závislost změny objemu v čase. Ze spirogramu stanovujeme následující parametry:
VT – dechový objem; objem vzduchu vdechnutý nebo vydechnutý jedním normálním
vdechem nebo výdechem
ERV - expirační rezervní objem; množství vzduchu, které lze ještě vydechnout po
normálním výdechu
IRV – inspirační rezervní objem; množství vzduchu, které lze ještě nadechnout po
normálním nádechu
VC – vitální kapacita; maximální objem vzduchu, který lze po maximálním nádechu
vydechnout nebo po maximálním výdechu nadechnout (VT+IRV+ERV)
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IC – inspirační kapacita; maximální objem vzduchu, který lze nadechnou z klidového
výdechu (VT + IRV)
DF – dechová frekvence; počet dechů za 1 minutu
MMV – maximální minutová ventilace; maximální objem vzduchu, který může být
proventilován plícemi za 1 minutu při maximálním úsilí.
DR – dechová rezerva; poměr minutové ventilace k maximální minutové ventilaci, určující,
jak může vyšetřovaný zvýšit výkon plic v případě potřeby
Spirometrie se provádí u nemocných s dušností, déle trvajícím kašlem, nejasným nálezem
na rentgenovém snímku plic, změněným poslechovým nálezem na plicích apod. Zvláště
důležitou úlohu má posouzení funkce plic před operačními výkony. Opakovaným
vyšetřením je možno také sledovat vývoj choroby dýchacího ústrojí, účinnost léčby a léčbu
optimálně nastavit.

5.2 Spirografie
Spirografie je metoda písemného záznamu dechu přístrojem, který je podobný spirometru,
má však zapisovací zařízení. Jeho výhodou je, že dechové faktory zaznamenává současně s
časem. Proto s ním lze zapisovat i tzv. rozepsaný výdech. Takto se vyšetřuje užitková
vitální kapacita, což je objem vzduchu vydechnutý s nevětším úsilím za jednu sekundu po
maximálním vdechu. Sekundové procento vitální kapacity je poměr sekundové vitální
kapacity k vitální kapacitě násobené stokrát. Je-li tato hodnota pod 70 %, zjišťuje se takto
objektivně dušnost (Navrátil, 2008).

5.3 Spiroergometrie
Palatka (2006), uvádí, že zátěžové testy při onemocnění dýchacího ústrojí umožňují
zachytit a posoudit řadu patofyziologických plicních funkcí, závažnost poruch i
kompenzační mechanizmy v podmínkách zvýšených nároků kladených fyzickým
zatížením. Umožňují komplexní posouzení souhry respiračního a kardiovaskulárního
systému, posouzení odpovědi jednotlivých složek systému na fyzickou zátěž, analýzou
jednotlivých parametrů diagnostikovat omezenou funkční kapacitu a její příčinu. Tato
vyšetření indikujeme ke stanovení zátěžové tolerance a možných limitujících faktorů z
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důvodu odlišení mezi dušností srdečního a plicního původu, zhodnocení nejasné dušnosti v
případech, kdy klidové funkční testy neposkytují přesvědčivé výsledky, stanovení stupně
poškození u chronických plicních nemocí, v rámci předoperačního vyšetření (plicní
resekce, rozsáhlé břišní operace u starších nemocných), jako vyšetření pro posudkové
účely, v diagnostice astma bronchiale indukovaného zátěží, v rehabilitačních programech
(posouzení pacienta a stanovení optimální intenzity a trvání zátěže v rámci komplexní
rehabilitace) či jako součást vyšetření před transplantací plic, resp. srdce a plic. Sledované
parametry se měří při standardizované zátěži na bicyklovém ergometru či běhátku (Palatka,
2006).

5.4 Rentgenové vyšetření


Skiaskopie

Jde o pozorování RTG obrazu plic na skiaskopickém štítu. Pro skiaskopii jsou dohodnuty
lokalizační krajiny – horní, střední a dolní pole plicní. Při skiaskopii se vyšetřovaný otáčí,
aby bylo možno zachytit obraz v několika průmětech. Vyšetřuje se v průmětech šikmých a
bočních (Navrátil. 2008).


Skiagrafie Touto metodu se rozumí zhotovení přehledných fotografických snímků plic.



Radiofotografie (štítová fotografie) je známá jako snímkování ze štítu. Snímky se
provádějí na malý formát filmu, takže je možno ušetřit filmový materiál a vyšetřit tak
za krátkou dobu velké množství osob. Užívá se k řadovému vyšetřování obyvatelstva
při vyhledávání klinicky němých tuberkulózních plicních procesů i plicních nádorů
(Navrátil. 2008).



Tomografie je metoda založená na principu pohybu rentgenu a filmu v určité nastavené
ose. V této ose se zaznamená ostře pouze obraz v ose, ostatní obraz je rozptýlen.
Změnou osy pohybu se tak ostře zaznamenají nastavené vrstvy, proto se mluví též o
vrstevnatém

(stratigrafickém)

vyšetření.

Metoda

má

význam

pro

upřesnění

skiaskopického nebo skiagrafického nálezu. Takto se dají zvýraznit dutinové plicní
útvary (tuberkulózní nebo nádorové kaverny), plicní abscesy nebo i nádorové útvary
(Navrátil. 2008).

57



Bronchografie je kontrastní metoda, která využívá viskózních látek obsahujících dobře
rentgrnologicky patrný jod. Tato látka se vpraví do bronchů bronchoskopicky a po
polohovacích manévrech se snímají bronchografické snímky. Metoda odhalí dutinová
rozšíření bronchů, případně i blokádu bronchu karcinomem, či útlakem zvětšených
lymfatických uzlin (Navrátil. 2008).



Bronchoskopie je endoskopické vyšetření bronchiálnícho plicního systému. Tato
vyšetření umožňuje diagnostiku bronchogenního karcinomu a indikaci k včasnému
operačnímu odejmutí nádoru. Bronchoskop je opatřen i speciálním kleštěmi na
odnímání bioptického vzorku (Navrátil. 2008).

5.5 Kineziologické vyšetření
Vstupním kineziologickým vyšetřením zahajujeme ambulantní rehabilitační léčbu, která
obsahuje dechovou rehabilitaci, měkké a mobilizační techniky, edukaci a výstupní
kineziologické vyšetření. Ambulantní rehabilitační léčbu indikuje ošetřující lékař
vyplněním poukazu FT.
Kineziologické vyšetření je zaměřeno zejména na zhodnocení dechové mechaniky –
aspekční a palpační vyšetření dýchání, tvar hrudníku, velikost, dýchací pohyby. Vyšetření
rozvíjení hrudníku v úrovni axily, přes mesosternale a xiphosternale, zhodnocení
dechového stereotypu a dechové vlny, palpační vyšetření dýchacích svalů, fascií hrudníku,
pretracheální fascie a joint-play temporomandibulárního skloubení. Dále je provedeno
kineziologické vyšetření stoje (zaměřené na postavení pánve, zakřivení páteře, ramenních
pletenců a držení horních i dolních končetin) a je posouzena přítomnost svalových
dysbalancí (Lewit. 2003).
5.5.1 Palpace
Palpační vyšetření dechových pohybů během:


spontánního dýchání



maximálního nádechu a výdechu



palpační vyšetření dýchacích svalů a fascií hrudníku
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Joint play - hodnotí se joint-play v kloubech, které funkčně souvisejí s dýcháním a vadným
držením těla. Například joint-play ve sternocostálním skloubení, costovertebrálním,
sternoclaviculárním, akromioclaviculárním skloubení, AO skloubení, C-Th přechod, Th-L
přechod, jazylka, sacroiliakální skloubení, kostrč atd. (Lewit, 2003).
5.5.2 Vyšetření rozvíjení hrudníku


v úrovni axily



přes mezosternale



přes xiphosternale



polovina vzdálenosti proc. xiphoideus - umbilicus



v úrovni axilly



přes mesosternale



přes xiphosternale

Obrázek č. 5:

Vyšetření rozvíjení hrudníku (Neumannová, K. 2013)
5.5.3 Výdechová amplituda
Objektivizuje zvýšení nebo naopak nežádoucí snížení pružnosti. Hodnoty pro její výpočet
se získávají měřením obvodů hrudníku v xyfosternální rovině ve vertikální poloze těla
pomocí pásové míry. Když od klidového (statického) obvodu hrudníku odečteme obvod při
maximálním exspiriu, získáme hodnotu dechové amplitudy. Hodnoty nižší než 3 – 4 cm
znamenají ztuhlost hrudníku a jeho minimální elasticitu (Drábková, Erban, Hirš, Homolka,
Hlobit, & Kašák, 1996).
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5.5.4 Vyšetření správného stereotypu dýchání
Sleduje se správné rozvíjení hrudníku, plynulost nádechové a výdechové vlny, poměr mezi
délkou nádechu a výdechu, nadměrné zapojování pomocných nádechových svalů (mm.
scaleni, m.s ternocleidomastoideus), frekvence a intenzita dýchání (Máček & Smolíková,
2006; Véle, 1995; Lewit, 2003).
5.5.5 Vyšetření oslabených svalových skupin
Oslabení svalu můžeme vyšetřovat jednotlivě pomocí svalového testu dle Jandy (1996) či v
rámci hodnocení hybných stereotypů. Vyšetřuje se síla zejména m. rectus abdominis, m.
obliquus abdominis externus et internus, mm. glutei, mm. rhomboidei, hlubokých flexorů
krku atd. (Haladová & Nechvátalová, 2003; Janda, 1996; Lewit, 2003).
5.5.6 Vyšetření přítomnosti reflexních změn
Vyšetřuje se přítomnost reflexních změn ve svalech souvisejících s dýcháním, dále pak ve
svalech klíčových pro funkční řetězení poruch. Např. bránice, m. trapezius, mm. scaleni, m.
latissimus dorsi, m. quadratus lumborum atd. Přítomnost reflexních změn v těchto svalech
může způsobovat oslabení svalové síly, poruchu dechového stereotypu či vznik bolesti
(Lewit, 2003).

5.6 Vyšetření nádechového a výdechového tlaku
Měření ústních tlaků je jednoduchou, neinvazivní metodou testování síly respiračního
svalstva. Výhodou je snadné provedení, které je nenáročné jak pro vyšetřujícího. Toto
vyšetření je pacienty dobře tolerováno. Přenosné měřiče lze snadno využívat také v terénu.
Jedná se o metodu, pomocí níž se zjišťují hodnoty maximálního tlaku, které je člověk
schopen vyvinout při usilovném nádechu či výdechu. Díky hodnotám maximálních ústních
tlaků můžeme měřit svalovou sílu nádechových a výdechových svalů. Tato metoda
umožňuje posuzovat izolovaně nádechové a výdechové svaly a usuzovat na typ poruchy
(Green, Road, Sieck, & Similowski, 2001; Lausted, Johnson, Scott, Johnson, Coyne, &
Coursey, 2006; Neder, Andreoni, Lerario, & Nery, 1999; viz také Caruso, Friedrich,
Denari, Ruiz, & Deheinzelin, 1999).
Jistou nevýhodou této metody je závislost objektivity měření na volném úsilí probanda.
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Nízké hodnoty nemusí vyjadřovat sníženou svalovou sílu, ale pouze nedostatek motivace či
koordinace během měřícího manévru
Pro měření maximálních ústních tlaků se využívají převážně vzduchem plněné katetrizační
systémy, které jsou schopny měřit tlak v dýchacích cestách či ústní dutině. Mohou být
využívány různé typy měřících nástavců. Například tracheální trubice, ústní nástavec,
obličejová maska či nosní sondy. (Green, Road, Sieck, & Similowski, 2001).
Jedinec při měření sedí ve vzpřímeném sedu, chodidla by se měla opírat o podložku,
v kolenou by měla být 90° flexe. Pokud využíváme ústní nástavec, pacient si upevní na nos
kolík, aby nedocházelo k úniku vzduchu přes nos, a náustek měřiče vloží do úst a pevně jej
sevře rty. Na pokyn po předchozím výdechu či nádechu provede maximální silou nádech či
výdech přes náustek do přístroje. Maximální tlak musí být držen minimálně 1,5 vteřiny.
Některé přístroje měří hodnotu pouze v první vteřině měření, následné hodnoty tlaků
mohou být i větší, ale nejsou považovány za směrodatné (Green, Road, Sieck, &
Similowski, 2001).

5.7 Měření krevní saturace pomocí pulzního oximetru, množství, barvy
sputa a jeho viskozity
5.7.1 Měření krevní saturace pomocí pulzního oximetru
Pulzní oximetr je přístroj pro neinvazivní měření nasycení krve kyslíkem. Jeho princip
vychází z toho, že krev dobře nasycená kyslíkem je jasně červená a krev málo nasycená
kyslíkem je tmavě červená. Míra „zčervenání krve“ je tedy nositelem informace o obsahu
kyslíku v krvi. Nejčastějším místem měření je prst, může však být využit i ušní lalůček.
Výhodou měření na ušním lalůčku je skutečnost, že neobsahuje žádnou kost, je tvořen
pouze měkkou tkání. Pulzní oximetr musí rovněž respektovat skutečnost, že geometrické
rozměry prstu nebo ušního lalůčku jsou u různých jedinců různé (Chnapp. 1990).
5.7.2 Sputum
Sputum (chrchel) může být serózní, hlenové, hlenohnisavé, hnisavé, hnilobné a krvavé.
Serózní sputum je řídké, obsahuje vzduchové kapičky, může být i růžové. Má pěnový
vzhled. Vyskytuje se u plicního edému
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Hlenové sputum se vyskytuje u akutní bronchitidy. Jeho zbarvení bývá sklovité, bílé,
později je zbarvené do šedé s nádechem zeleným nebo žlutavým. Vyskytuje se u akutních a
chronických bronchitid a u bronchiektásií (Navrátil. 2008). Hlenohnisavé sputum se
vyskytuje u bronchitid, tuberkulózy plicní a plicních onemocnění.
Hnisavé sputum má žlutou až žlutozelenou barvu, což je způsobeno přítomností bakterií a
bílých krevních buněk – leukocytů (Navrátil, 2008).
Hnilobné sputum má specifický hnilobný zápach, vyskytuje se u hnilobného rozpadu
zánětlivého ložiska v plicních nebo jako sekundární infikace bronchiektázií.
Krvavé sputum, patrná příměs krve u hnisavého nebo hnilobného sputa, bývá dosti častým
nálezem, nelze je však bagatelizovat, neboť může být příznakem vážné choroby – plicního
nádoru nebo tuberkulózy plic. Vykašlávání čisté nebo téměř čisté krve se nazývá hemoptoe
a vyskytuje se u karcinomu plic, u plicní tuberkulózy u srdeční vady (Navrátil, 2008).
Množství sputa je velmi důležitá známka, proto je někdy nutno denní množství měřit.
Velké množství se vyskytuje u onemocnění bronchiektáziemi (výdutě průdušek), kdy
zjišťujeme hodnoty až 100 ml i více za den (Navrátil. 2008).
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6 FYZIOTERAPEUTICKÉ POSTUPY V DECHOVÉ
REHABILITACI
Diagnostické a terapeutické postupy, které byly uvedeny v praxi v poslední dekádě
minulého desetiletí, umožňují fyzioterapeutům přesněji pracovat se samotným dýcháním i v
jeho patofyziologické formě. Dokonalejší modifikace cvičebních postupů dechové
rehabilitace jsou základem metodiky, která se nazývá respirační fyzioterapie (RFT).
Společně s pohybovou terapií tvoří základ léčebné rehabilitace pro jedince s onemocněním
respiračního systému, a to jak s akutními, tak chronickými formami těchto chorob.
Některé práce (Weisgerber, 2003; Ries, 2003; Huj, 2003; Oh, 2003) neprokázaly zřejmý
účinek rehabilitace na standardní ukazatele funkce plic, jiné práce jsou naopak
optimističtější (Ramirez-Sarmiento, 2002; Chlumský, 2002; Hodgkin, 2009; Cameron,
2007 atd.) Z výsledků jednotlivých studií je patrné, že pro ovlivnění funkčních parametrů
plic

a

pro

výsledný

klinický

stav

pacienta

je

podstatný

způsob

zvoleného

fyzioterapeutického postupu. Volba a kombinace postupu závisí především na klinickém
stavu pacienta, charakteru poranění orgánů dýchacího systému a přidružených poranění.
Hlavní mechanismus u plicních poruch, který ovlivňuje charakter dýchání, je snížená
kapacita ventilace vyvolaná obstrukcí dýchacích cest velmi často v kombinaci se ztrátou
elastických vlastností plic. Výsledkem je nevýhodná dechová frekvence, zvětšení odporů a
dechového objemu, který neúčelně ventiluje mrtvý prostor. Ke zvýšeným nárokům na
dechovou funkci přispívá také existující nerovnováha mezi ventilací a perfuzí. Určité
oblasti plic jsou hypoventilovány a jiné hyperventilovány. Pro terapeutické postupy je
zásadní koexistence primárního respiračního postižení s dysfunkcí dýchací pohybové
soustavy, tedy s poruchou dýchání jako motorické funkce. Ventilační porucha respiračního
systému ovlivňuje zapojování respiračních svalů, což má vždy důsledky pro posturální
funkce (Friedlová, 2007).
Cílem respirační fyzioterapie je terapeutické působení na dechové problémy nemocného
formou modifikovaného dýchání s přihlédnutím k individuálním možnostem nemocného.
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6.1 Respirační fyzioterapie
Respirační fyzioterapie je systém dechové rehabilitace, při kterém mají specificky
provedené postupy přímý léčebný význam a současně plní funkci sekundární prevence.
Respirační fyzioterapii indikuje ošetřující lékař. Fyzioterapeut je odpovědný za sestavení
plánu a cvičebních postupů RFT. Je indikována jako léčebná metoda reagující na
individuální problémy nemocného, jehož dýchání probíhá v patologických podmínkách
dýchacího systému. Aplikace technik respirační fyzioterapie formou modifikovaného
dýchání v kombinaci například s inhalační, nejčastěji antibiotickou léčbou, výrazně zvyšuje
intenzitu léčebného procesu (Kolář. 2009). Postupy respirační fyzioterapie se intenzivně
zabývají sledováním a zkoumáním nových cvičebních metod a vývojem účinnějších
technik modifikovaného dýchání, které pomáhají řešit dechovou symptomotalogii,
především dušnost, kašel a hyperprodukci bronchiální sekrece. Postupy RFT jsou zaměřeny
na snížení bronchiální obstrukce, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, ventilačních
parametrů, na prevenci zhoršování funkce plic, zvýšení fyzické zdatnosti, dosažení a
udržení optimálního pocitu zdraví. Jednotlivé dechové techniky, jejichž účinnost je
prověřena EBM (evidence based medicine), lze aplikovat u nemocných všech věkových
kategorií, a to formou individuální fyzioterapie, stejně jako při cvičení ve skupině s
ostatními pacienty. Postupy RFT jsou účinné jak u aktivně spolupracujících pacientů, tak
také u nemocných, kteří nemohou nebo nejsou schopni spolupracovat, například z důvodů
vyčerpání, dezorientace či bezvědomí (Kolář. 2009).
Cíle RFT:


zlepšení poddajnosti hrudníku a plic



prevence vzniku atelektáz



redukce rezistence dýchacích cest a ekonomizace práce dýchacích svalů zlepšením
dechové mechaniky



„Cílená respirační fyzioterapie má vliv na reedukaci dechových funkcí a zapojení všech
segmentů lidského těla do posturálních synergií vedoucích ke změnám dechové
mechaniky. Tím umožňuje snížit ventilační podporu, zkracuje dobu umělé plicní
ventilace (UPV) a pobytu pacienta na intenzivním lůžku“(Malkoc et al., 2009).
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6.2 Metodika dechové fyzioterapie
Fyzioterapeutický postup je stanoven na základě kineziologického vyšetření, které se
zaměřuje jednak na odhalení nežádoucích projevů dýchání, jednak na stanovení intenzity a
následků vlivu odchylek dýchání na pohybovou soustavu nemocného (Kolář. 2009).
K základním metodickým postupům respirační fyzioterapie patří:


korekční fyzioterapie posturálního systému;



respirační fyzioterapie – korekční reedukace motorických vzorů dýchání;



relaxační průprava.

Tato trojice diagnosticko-terapeutických postupů RFT je základem pro následná rozhodnutí
a doporučení dalších cvičebních postur.
Z tohoto pohledu dále patří do metodiky RFT tyto jednotlivé metody a cvičení postupu
(Kolář. 2009):


RFT – problematika dechové symptomatologie;



RFT – techniky hygieny dýchacích cest;



RFT a dechové techniky pro inhalační léčbu;



dechový trénink a dechové trenažery;



dechová cvičení (gymnastika);



kondiční cvičení a pohybové aktivity;



trénink tělesné zdatnosti.

Speciální metody RFT vyžadují cílenou spolupráci pacienta. Každá cvičební lekce je
současně instruktáží, jak použít konkrétní dechovou techniku a kdy a proč ji zařadit či
vynechat. Každý nemocný by měl mít individuální cvičební program, který by obsahoval
jak prvky z respirační fyzioterapie, tak pohybovou průpravu. Komplexní program léčebné
rehabilitace se sestavuje s ohledem na dechové i pohybové možnosti nemocného,
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především na stupeň jeho svalové dysfunkce. Program je stanoven se zřetelem na
skupinovou formu léčby, ale vždy s přihlédnutím k individuálnímu způsobu provedení a
motivačnímu náboji k pohybu.

6.3 Postupy využívané v dechové fyzioterapii
6.3.1 Dechová gymnastika a dechová cvičení
Praktickým obsahem dechové rehabilitace s cílem dosáhnout optimální ekonomiky je
dechová gymnastika, pro kterou se i v dnešní době používá označení dechová cvičení
(Kolář, 2009). V dnešním pojetí je dána podřízenost poloh a pohybů dechovému procesu,
který je doprovázen pohyby trupu, hlavy a končetin. Důraz na plynulé vůlí řízené dýchání,
jeho synchronizaci s pohybem (zvláště u pacientů s bronchiální obstrukcí) a časové
rozvržení nádechu a výdechu při pohybech jsou charakteristické právě pro dechovou
gymnastiku jako pohybově vyšší stupeň řízené aktivity s exaktně cílenou dechovou a
pohybovou činností (Kolář, 2009).
Dechová gymnastika je soubor cvičení zaměřených hlavně na mechaniku dýchání. Dechová
gymnastika nemůže ovlivnit orgánové změny plicního parenchymu a tracheobronchiálního
stromu, ale může částečně upravit poruchy dýchací funkce, pokud na dýchacích cestách
nejsou orgánové změny. (Palát, 1970; Máček & Smolíková, 2010).
Dechovou gymnastiku rozdělujeme na základní dechová cvičení, která jsou zaměřená na
přirozený rytmus dýchání a zlepšení pohyblivosti hrudníku a speciální dechovou
gymnastiku, procvičující hloubku a typ dýchání. Speciální dechová gymnastika v běžné
praxi nejčastěji se dále dělí na statickou, dynamickou, mobilizační a kondiční.
Pro pochopení různorodosti DC pomůže klasifikace DC a jejich zaměření, kterou Веткасов
(2007) uvádí ve své diplomové práci (Příloha 4).

6.3.1.1 Statická dechová gymnastika
Statická dechová gymnastika zahrnuje řadu cvičení a nácviku běžných funkcí při klidovém
dýchání.
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Podle Koláře (2009), statická dechová gymnastika má za cíl obnovit základní dechový vzor
a vychází z dechové průpravy. Udržuje horní cesty dýchací v optimálním stavu, volné a
otevřené. Kolář také doporučuje před každou dechovou seancí udělat tři věci: pohodlně se
posadit, vysmrkat se a se odstranit, popř. vyplivnout hleny. Než zahájíme vlastní dechový
trénink, provedeme korekci držení těla. Statická dechová gymnastika je samotné dýchání
bez doprovodného souhybu ostatních částí těla, horních i dolních končetin. Dechová
aktivita je soustředěna do oblasti hrudníku, břicha, zad a pánve. Dbáme na procvičení
základního dechového vzoru a na koordinační souhyb ventilační dechové a pohybové
soustavy. Cvičíme v různých polohách těla, nejčastěji vsedě nebo vleže na zádech.
Náročnost jednotlivých cviků statické dechové gymnastiky je dána vzájemnou polohou
končetin vůči trupu. Vliv těchto poloh a nastavení končetin má přímý vliv na modifikaci
dýchaní a odpovídá zákonům biomechaniky lidského těla vůči dýchání.
Po operaci nejprve cvičíme vleže na zádech. Je to poloha pro dýchání zátěžová, protože
pohyby hrudníku jsou jednostranně omezeny, ale naopak je to i poloha odpočinková a
relaxační. Váha organismu se přenáší na zádové svaly, čímž jsou omezovány ve své funkci.
Bránice je uložená výše a tím je omezena i činnost břišních svalů. Hrudník je v inspiračním
postavení, tzn., že je ztížen výdech. Vitální kapacita je menší. Výhodou je možnost řady
obměn s různě položenými horními nebo dolními končetinami (Máček & Smolíková,
2010). Můžeme využít i dechová cvičení vleže na břiše nebo na boku. I při těchto
způsobech dýchání je omezena část hrudníku – vleže na břiše se pacient hrudníkem a
břichem opírá o podložku, na břišní stěnu se přenáší váha břišních orgánů a omezuje funkci
břišních svalů. Bránice je uložená výše a tím je její pohyblivost a funkce omezena. Pohyby
hrudníku jsou omezeny v kraniokaudálním a ventrodorsálním směru. Poloha na boku je
výhodná pro nácvik jednostranného dýchání. Pohyby části hrudníku opřené o podložku
jsou omezené, naopak část, která není fixovaná, se může pohybovat neomezeně. Bránice na
straně opory je vyklenutá, ale její funkce není omezena.
Jakmile to pacientův stav dovolí, začínáme s vertikalizací, což nám umožní provádět
dechová cvičení ve vertikální poloze. Je to poloha pro dýchání fyziologická, přirozená,
hrudník není v žádném směru omezen. (Palát, 1970)
Před započetím cvičení je nutno pacientovi srozumitelným způsobem vysvětlit princip
správného dýchání. Zdůrazňujeme důležitost vdechu prováděného nosem a výdechu ústy,
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který je nejprve spontánní a postupně se prodlužuje. Nejvhodnější je nejprve předvést, co
od pacienta požadujeme.
Během cvičení sice vedeme k prodlouženému výdechu, ale necháváme pacienta, aby si sám
určoval rytmus dýchání. Ten si sám najde energeticky nejvýhodnější rytmus a frekvenci
dýchání.
6.3.1.2 Dynamická dechová gymnastika
Dýchání je provázeno pohyby končetin nebo trupu. Dle cíle cvičení se přidávají k výdechu
pohyby pánve, dolních končetin, horních končetin a pak následuje pohyb trupu a hlavy.
Toto cvičení je energeticky náročné. Při dynamické dechové gymnastice se využívá fyzická
a kondiční průprava každého jedince. Pacientům se doporučuje cvičit nejen při
hospitalizaci, ale pokračovat v tomto cvičení i v domácím prostředí (Kolář, 2009,
Kristiníková, 2006).
Tato dechová cvičení významně působí na rozvoj pomocného vdechového a výdechového
svalstva. Zlepšuje se ventilační funkce tím, že se harmonizuje svalové napětí v oblasti
hrudníku a udržuje se kloubní pohyblivost. Pohyb se koordinuje s dýcháním, což přispívá k
rozvoji dynamiky dýchání. Pohyby částí těla jsou uvědomělé, musí se respektovat správné
vzájemné posturální vztahy a spojuje se v jeden celek cvičení pro správné držení těla spolu
s dechovým cvičením (Hošková, 2010).
Podle cíle cvičení přidáváme k výdechu nejprve pohyby pánve, dolních končetin,
ramenních pletenců a paží, následují pohyby trupu a hlavy. Pohyby jsou energeticky
náročné a začíná se postupně uplatňovat mechanismus adaptace na tělesnou zátěž. Každý
vyžaduje plné soustředění, pomalé, přesné provedení a časově pohybovou posloupnost.
Dynamická dechová gymnastika se cvičí jako individuální fyzická a kondiční průprava při
hospitalizaci. Forma cvičení ve skupině umožňuje několika pacientům cvičit jeden stejný
prvek současně, ale vždy v individuálním provedení a s ohledem na individuální požadavky
každého cvičence (Kolář, 2009).
6.3.1.3 Mobilizační dechová gymnastika
Mobilizační dechová gymnastika je koordinačně vyšší forma dechové a pohybové
gymnastiky. Je kombinací dýchání, jeho fází, léčebných poloh a segmentových pohybů těla
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(Kolář, 2009).
Do této skupiny patří lokalizované dýchání. Jsou to vědomě prohloubené dechové pohyby
hrudníku, které vyvoláme povrchním drážděním a kladením odporu proti hrudní stěně.
Zaměřuje se na hypertonicky bolestivé a přetížené svalové skupiny a na dechově i
pohybově nejvíce a nejčastěji zablokovaná kloubní spojení. Cílem je dokonalé rozvinutí
plicní tkáně, aby bylo bráněno vzniku pooperačních komplikací.
Využíváme činnosti mezižeberních svalů proti odporu ruky a tím pomáháme nemocnému,
aby zapojil svaly a zvýšil dechové pohyby v místě doteku (Láník, 1987) a zároveň tím
facilitujeme proprioceptory.
Nacvičujeme horní hrudní dýchání, které v klidových podmínkách zabezpečuje asi jednu
třetinu dýchacího objemu. Nácvik provádíme přiložením dlaně pod klíční kost a
prodýcháním. Asi dvě třetiny dechového objemu představuje postranní brániční dýchání.
Ruce přiložíme na horní okraj hrudníku. Tlak rukou na žeberní oblouky a oblast
mečovitého výběžku sterna se přenáší na bránici.
Dále pacienta učíme střední hrudní dýchání (dlaň přiložíme na hrudní kost), břišní dýchání
(přiložením dlaně na břišní stěnu). (Kalousová, Stolz & Stejskal, 1998).
Tato cvičení jsou zaměřena na přetěžované oblasti těla a mohou být doprovázena
nepříjemnými pocity. Cvičení obsahuje polohy a pohyby těla s pocitem intenzivního
svalového protažení doprovázené následným příjemným svalovým uvolněním a
automobilizací zablokovaných kloubních spojů. Může se prokládat úlevovými polohami a
dostatečně dlouhým odpočinkovým dýcháním, po nichž se cvičení opakuje i s vyšší
intenzitou. Dochází tak k postupnému zvyšování cvičební zátěže s pozitivním vlivem na
dechovou i fyzickou kondici. Léčebný účinek je podmíněn aktivní spoluprací nemocného a
jeho pozitivním přístupem ke cvičení. Výsledkem cvičení je subjektivně příjemný pocit z
pohybu a snadnější a rychlejší adaptace organismu na fyzickou zátěž, objektivně pak
zlepšení celkové fyzické kondice a uvolněná, elegantní pohybová kultura těla (Kolář,
2009).
6.3.1.4 Kondiční dechová cvičení
Kondiční dechová cvičení neboli dechový trénink vychází z aktuální dechové kondice a
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zvyšuje ji. Dále je cíleno ke zvyšování tělesné zdatnosti. Součástí jsou mobilizační pohyby
spojené s dýcháním i fázování dechu při pohybových aktivitách. Můžeme cvičit jak v
tělocvičně, tak v přírodě.
Dechová gymnastikou organismus nezatěžuje tolik, jako pohybová léčba, proto toto cvičení
můžeme využít i tam, kde je fyzická zátěž kontraindikována.
6.3.2 Dýchání proti odporu
Dýchání proti odporu využíváme pro nácvik správného dýchání. Pacient vydechuje proti
překážce, kterou je nafukovací balón, popř. gumové rukavice nebo můžeme použít dýchání
do nádobky s vodou pomocí slánky. Tak ovlivňujeme hlavně expirační fázi dýchání.
6.3.2.1 Prudký výdech
Prudký výdech neboli huffing je součástí autogenní drenáže. Zvýšením nitrohrudního tlaku
se tlak postupně přenáší na průdušky menšího a středního průměru a tím je vytlačován hlen
do větších bronchů. Pacient tento postup při transportu hlenu cítí a může jej hmatat
přiložením dlaně na hrudní stěnu. Hlen se dostává až do hrtanu a odtud je zakašláním
odstraněn. Nemocný může tento postup urychlit tím, že změní kašel v krátký, otevřený a
prudký výdech.(Máček & Smolíková, 2010)
Základem je potlačení intenzivního nutkání ke kašli. Poté následuje pomalý nádech nosem
následovaný prudkým výdechem s otevřenými horními cestami dýchacími (hlasivky,
hrdlo). Tím dochází k přenesení hlenu do ústní dutiny. Po odstranění hlenu musí mít svaly
dostatek času na relaxaci. Nejvhodnější je lokalizované brániční dýchání, tzv. odpočinkové
brániční. (Máček & Smolíková, 2010)
6.3.2.2 Technika prodlouženého výdechu
Takzvaná FET technika (forced expiratory technic) spočívá ve vložení pauzy – zadržení
dechu na 2 – 3 sekundy na konci vdechu. Tím dochází k mírnému zvýšení nitrohrudního
tlaku, které umožní co nejdelší možné proniknutí vdechnutého vzduchu do hlenem
ucpaných bronchiolů (Kohoutová, 2003).
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6.4 Hygiena bronchů
Zajišťuje odstranění sekretu z dýchacích cest, drenování atelektických oblastí, zabránění
vzniku atelektáz a srůstů a zlepšování plicní ventilace. (Slováková, 2000; Martínková,
2000)
6.4.1 Polohová drenáž
Polohová drenáž se využívá k mobilizaci sekretu nahromaděného v dýchacích cestách
gravitaci. Polohujeme pacienta tak, aby hleny mohly vlastní vahou stékat z menších
průdušek do bronchiálního stromu, odkud se vykašlávají nebo odsávají. (Láník, 1987)
Musíme proto určit, která část je zahleněná (na základě rentgenového snímku a
auskultačního vyšetření) a potom pacienta uložíme tak, aby postižený segment byl co
nejvýše.
Polohovou drenáž aplikujeme postupně, 20 – 30 minut, 3 – 4 krát denně. Kontraindikací
jsou krvácivé stavy a těžká hypoxémie, pro polohy se sníženým uložením hlavy také
intrakraniální hemorhagie a intrakraniální hypertenze (Martínková, 2000).
Některé prvky polohové drenáže můžeme využít např. u kojenců při střídání různých poloh
na polonafouklém míči s jemným opakovaným stlačením sterna a dolních žeber při
výdechu. (Máček & Smolíková, 2010).
6.4.2 Poklep
Poklep se využívá na uvolnění hustých sekretů z horních cest dýchacích. Provádí se bříšky
prstů, thenarem a hypothenarem. Rukou vytvoříme miskovité postavení, kterým vzniká
vzduchový polštář napomáhající uvolňování hlenu. (Martínková, 2000)
Poklep vykonáváme rytmickými nárazy na hrudník. Jejich intenzita se přizpůsobuje
klinickému stavu pacienta. Kontraindikacemi jsou zlomeniny žeber, aneurysma, oblast
drenu a kontraindikace polohové drenáže.
6.4.3 Vibrace
Vibračním chvěním mobilizujeme sekret z jednotlivých segmentů, nejčastěji v dolních
cestách dýchacích. Používáme je ve fázi výdechu, který tím zároveň podporujeme. Při
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zrychleném dýchání vibrujeme každý druhý nebo třetí výdech.
Při vibraci pokládáme naplocho ruku na hrudní stěnu a rychle za sebou přitlačujeme a
oddalujeme. U novorozenců využíváme špičky prstů nebo celé prsty. Lze využít i masážní
strojek. (Martínková, 2000)
6.4.4 Asistovaný kašel
Při této technice pomáhá odstraňování sekretu buď dýchací pás nebo terapeut manuálním
kontaktem. Mírným vibračním tlakem, kterým postupně působíme na oblast hrudníku od
bránice směrem nahoru, se snažíme ovlivnit dýchací pohyby. Přitom se musíme přizpůsobit
rytmu ventilace anebo spontánnímu dýchání. Vibrační pohyby se přenáší z povrchu
hrudníku na stěnu průdušek a tím dochází k uvolnění hlenu (Kohoutová, 2003).
6.4.5 Nácvik smrkání
Nejprve předvede fyzioterapeut pacientovi manévr sám na sobě. Je potřeba dávat pozor,
aby kapesník nezakrýval oči a pacient používal obě ruce. Hlava nesmí být v předklonu,
záklonu ani rotována.
Dotyk prstů by měl být asi 1 cm vedle kořene nosu, nosní křídla nesmí být stisknuta. Sekret
odstraňujeme usilovným prodloužením výdechu, plynulým tlakem směrem dolů. Nejprve
se smrká z obou nosních průduchů, později z každého zvlášť. (Máček & Smolíková, 2010).
6.4.6 Autogenní drenáž
Autogenní drenáž je technika dýchání, při níž se pacient učí odstraňovat hlen z dýchacích
cest samostatně, bez cizí pomoci a bez nápadného vykašlávání. Vychází z fyziologických a
kineziologických znalostí, které považují klidový výdech za převážně pasivní. Nácvik
spočívá v posilování aktivní části výdechu současným zapojováním všech expiračních
svalů. Proto se i při cvičení v klidu provádí aktivní výdech, který je za normálních
okolností jen při prohloubeném dýchání při tělesné zátěži, nebo při regulovaném výdechu
při zpěvu, mluvení, kašli, apod. (Sridhar, 1997). Mezi prostředky autogenní drenáže patří
huffing a technika prodlouženého výdechu.
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6.5 Instrumentální techniky dechové fyzioterapie
Fyzioterapeutické postupy, které využívají k podpoře dýchání přístroje.
6.5.1 Flutter
Tato vysoce účinná a bronchiální stěnu šetřící technika využívá zařízení přerušující s
vysokou frekvencí výdech a tím vyvolává vibrace, které se přenášejí na celý hrudník. Patří
mezi tzv. oscilující dechové techniky. Cílem je mobilizace a transport bronchiálního
sekretu zvýšením nitrohrudního tlaku při současném zvýšení tlaku vydechovaného
vzduchu. Ty zabraňují vzniku zánětů oslabené bronchiální stěny (tzv. dynamická plicní
komprese). Jediným rizikem je možnost vdechnutí uvolněných kousků hlenu. Tomu
zabraňuje terapeut neustálým sledování hloubky a frekvence dýchání (Kohoutová, 2003).
Flutter je přístroj, který svým tvarem připomíná dýmku. Skládá se ze čtyř částí – korpus s
ústní částí, klobouček, ložisková kulička a perforovaný uzávěr konusu – které do sebe
přesně zapadají (Máček & Smolíková, 2010; Smolíková, Horáček & Kolář, 2001).
Před cvičením musí terapeut určit přibližnou intenzitu výdechu a jeho délku – nejčastěji se
využívají hodnoty mírně nad klidovou ventilací. Pacient při cvičení sedí ve vzpřímeném
sedu u stolu a lokty se opírá o jeho desku. Důležité je, aby měl vyčištěný nos a uvolněnou
břišní stěnu. Přístroj si vloží do úst, mírně stiskne zuby a rty, provede volný vdech nosem a
poté na 2 – 3 sekundy zadrží dech. Následuje výdech přes přístroj, v němž rozkmitá
kovovou kuličku. Tím vzniká v dýchacích cestách pozitivní tlak, který zvětšuje lumen
bronchů až do oblasti periferie. Rozšířeným tracheobronchiálním stromem je možné lépe
uvolnit hleny, které pacient lehce vykašle a tím dochází ke snížení dušnosti. Tlakem
vzduchového sloupce vzniká chvění bronchiálních stěn, které se přenáší na hrudník, což je
možno kontrolovat přiložením ruky na hrudní koš (Kohoutová, 2003).
Cvičení by mělo trvat asi 10 až 15 minut, 4 – 5 krát denně. Metoda není příliš namáhavá.
Kontraindikacemi jsou pneumothorax, empyém, hemoptoe, těžké stavy ischemické choroby
srdeční i jiná srdeční onemocnění, dekompenzované cor pulmonare, stavy po akutním
infarktu myokardu, náhlá cévní mozková příhoda, tuberkulóza plic a trombembolická
choroba.
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6.5.2 Dýchání pomocí PEP masky
Technika opět využívá mírného přetlaku v dýchacích cestách během výdechu (PEP –
positive expiratory pressure). Cílem metody je zintenzivnit nácvik prodlouženého výdechu
zúžením exspiračního otvoru.
Maska má na svém hrotu ventil, na nějž nasazujeme vlastní regulační zařízení, kterými jsou
otvory šířky od 0,5 do 5 mm. Tato část je spojena s manometrem.
Zpočátku používáme nízký odpor (asi 5 – 7 stupňů na manometru) který později
zvyšujeme. Po zvládnutí prodlouženého výdechu je dalším cílem co nejpomaleji snižovat
nitrohrudní tlak, tzn. co nejpomaleji vracet ručičku manometru k nule. To však vyžaduje
dlouhodobý trénink. (Máček & Smolíková, 2010).
Pacient sedí u stolu s opřenými lokty a pokrčenými dolními končetinami tak, aby byla
uvolněná břišní stěna. Masku si těsně přitiskne na obličej, aby nedocházelo k úniku
vzduchu mimo ventil. Výdech je pomalý a plynulý, po něm se vkládá 2 – 3 sekundová
pauza. Po 20 opakováních necháme pacienta odpočinout a poté můžeme zvýšit odpor.
Během cvičení by měl pacient odpor pociťovat jako příjemný, na závěr můžeme pro 3 – 5
dechů využít hranici pociťovanou nemocným jako těžko snesitelný odpor. Končíme
nejnižším relaxačním odporem (Kohoutová, 2003).
Cvičení bychom měli opakovat 2 – 3x denně, délka jedné jednotky by neměla přesáhnout
20 minut. Technika má vysokou účinnost, je vhodná i pro dlouhodobou terapii. Cvičení je
zaměřeno na prevenci chybných dechově pohybových vzorů hrudníku, zlepšuje jeho
mobilizaci a pomáhá udržet pružnost a včas rozpoznat varovné známky v průběhu cvičení
(např. zarudnutí v obličeji).
6.5.3 Dýchání pomocí PEP masky kombinované s inhalací
Postup, který spojuje cvičení výdechu s inhalací aerosolu obsahujícího léky rozpuštěné ve 3
ccm roztoku NaCl. Podle literárních odkazů (Máček & Smolíková, 2010) se takto zvyšuje
množství uvolněného hlenu a léky lépe proniknou ke sliznici dýchacích cest.

6.6 Inhalační terapie
Léčebná inhalace využívá aktivní vdechování plynů, par nebo mlhovin. Jejím cílem je
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předcházet, léčit, popř. diagnostikovat choroby dýchacích cest. Potřebu inhalací indikuje
lékař, fyzioterapeut se zabývá technikou provedení tohoto postupu.
Základním předpokladem je správná poloha těla. Po celou dobu je potřeba kontrolovat
vzájemné postavení pánve, páteře a hlavy pro uvolnění horních cest dýchacích. Střídáme
spontánní, volní, cvičební, tréninkové i relaxační dýchání, proti únavě dechových svalů
využíváme úlevové a odpočinkové polohy.
Inhalacemi se vpravují do tracheobronchiálního stromu látky ve formě aerosolu – minerální
vody (hlavně alkalické) nebo léky (antibiotika, glukokortikoidy, expektorancia). Výhodou
je přímý kontakt léku se sliznicí. V kombinaci s respirační fyzioterapií (drenážními
technikami, Flutterem) můžeme tento efekt ještě zvýšit především rychlou účinností s
jednoduchou obsluhou.
Pacienti s vyšší tvorbou sekretu by měli inhalovat denně jako součást hygieny dýchacích
cest. Proto je velmi důležité jim zdůraznit, že očekávaný efekt se objeví až po určité době.
Optimální délka jednotlivé inhalace je 20 min. Inhalace je vhodná i jako příprava na cvičení
(odstraňuje hlen a bronchospasmy), (Kohoutová, 2003).

6.7 Pohybová léčba
Pohybová léčba je důležitou součástí rehabilitace. Cílem je zamezit vzniku svalových
atrofií a omezení pohybu kloubů, zlepšit nebo alespoň udržet fyzickou zdatnost jedince.
Cvičení také urychluje regenerační a reparační děje organismu a má výrazně pozitivní
psychologický účinek (Kohoutová, 2003).
Kromě klasického cvičení využívá mobilizace nebo manipulace pro uvolnění kloubní
blokády, měkké techniky na reflexní změny fascií, svalů, kůže a periostu. Dále je to
postizometrická relaxace (PIR) pro uvolnění spasmu ve svalu pomocí odporu terapeutovy
ruky, nebo její modifikace, antigravitační relaxační metoda (AGR) kdy minimální odpor
ruky je nahrazen gravitací. Dýchání facilitujeme masáží hrudníku, reflexními technikami,
kartáčováním, míčkováním nebo rytmickou stabilizací trupu. Seidl (2002) uvádí i techniku
PNF (proprioceptivní nervosvalové facilitace) jako vhodnou pro využití v rámci dechových
cvičení.
Na korekci držení těla jsou vhodná spinální cvičení využívající torzní pohyb páteře vleže.
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Působíme jimi na hluboko uložené svaly a vazy s tendencí ke zkrácení. Mobilizaci
intervertebrálních a kostovertebrálních skloubení zajišťuje cvičení podle Kaltenbornové.
Vhodná a oblíbená jsou cvičení na balóně, využívaná nejen pro nácvik správného držení
těla, ale i pro dechová cvičení. Čelko, Zálešáková & Gúth (2001) popisují i možnost použití
hydrokinezioterapie, která zvyšuje výkonnost svalů, upevňuje vegetativní systém a
stimuluje krevní oběh.

6.8 Fyzikální terapie
Fyzikální léčba zahrnuje celou řadu postupů, které musíme vybírat vždy s ohledem na
individualitu pacienta a jeho aktuální stav.
Elektroléčba je vhodná především na odstranění bolestivých spasmů svalů. K tomu se
využívá ultrazvuk, diadynamické a interferenční proudy a mezokainová iontoforéza.
Magnetoterapií a krátkovlnnou diatermií můžeme zlepšit prokrvení a tím zlepšit i výživu
tkání, u magnetoterapie lze využít i její analgetický účinek. Biotronová lampa a laser
urychlují hojení jizev (Kohoutová, 2003).
Vodoléčbou působíme především na receptory kůže, na uvolňování svalů, otužováním
zvyšujeme odolnost organismu na změny teploty. Využít můžeme např. i uhličitou koupel,
která má vliv na úpravu porušených vegetativních funkcí a na zlepšení tkáňové trofiky
(Kohoutová, 2003).
Klimatoterapie (metoda využívající léčebný účinek klimatických prvků) nachází uplatnění
především v lázních.

6.9 Léčebná masáž
Klasická masáž má relaxační účinek, ovlivňuje vegetativní a oběhový systém. Provádíme ji
v lehu na zádech, zaměřujeme se na dýchací svaly a snažíme se dosáhnout jejich relaxace.
Vsedě masírujeme šíjové svaly od záhlaví směrem k ramenům a přes lopatky dolů. Masáž
provádíme hlavně při prodlouženém výdechu pacienta, používáme vytírání, chvění a
vibrace do hloubky. Aplikujeme i na oblast paravertebrálních svalů, mezižeberních prostor,
m. trapezius, svalů upínajících se v oblasti lopaty kosti kyčelní a svalů horní končetiny a
pletence ramenního (Kohoutová, 2003).
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Reflexní masáž vychází z funkčních vztahů mezi vnitřními orgány a kůží inervovanými ze
stejného segmentu. Zasahuje tedy do periferních změn vzniklých vlivem poškození nebo
onemocnění vnitřního orgánu.

6.10 Relaxace
Při relaxaci se snižuje tonus příčně pruhovaného svalstva. Jen dobře relaxovaný sval je
schopný kvalitní kontrakce. Pokud má pacient pocit nedostatku vzduchu nebo ztíženého
dýchání, projeví se to nepokojem a zvýšeným napětím svalstva. Součástí napětí je zvýšený
tonus dýchacích svalů, který brání dostatečně hlubokému nádechu. Relaxací se uvolní a
zbaví strachu z dýchání.
Pomocí Schultzova autogenního tréninku nebo Jacobsonovy metody nacvičujeme nejdříve
celkové uvolnění dýchacích svalů, po jeho zvládnutí se zaměřujeme na relaxaci
jednotlivých svalů (Edward 2003). Příprava a zásady autogenního tréninku: cvičit můžeme
vleže na zádech nebo v přirozeně vzpřímeném sedu na židli. Zvolit pohodlný, volný oděv,
pokud možno klidné prostředí a přiměřenou teplotou. Zavřít oči, vdechovat nosem a
vydechovat ústy. Průměrná délka cvičení je 5 až 10 minut. Metodu lze praktikovat každý
den. Poznámka: Existuje více variant autogenního tréninku. U verze s autosugestivní
formulí „srdce bije klidně a silně“ mohou některým osobám komplikovat relaxaci obavy o
srdce. Navíc si někteří lidé uvědomí tep v jiné části těla spíše než samotné srdce. Pokud
patříte do této kategorie osob, doporučujeme krok „regulace srdce“ vypustit.

6.11 Vojtova metoda reflexní lokomoce
Vojtova metoda se využívá především u malých dětí, které nedokážou reagovat na naše
požadavky. V jejím rámci se organismus učí základní motorické funkce z ontogeneze.
Obsahují také základní kineziologické řetězce a širší koordinace zajišťující kvalitu dýchání
hrudníkem při maximálním využití práce bránice tak, jako v období šesti měsíců.
(Kováčiková, 1998).
Pro reedukaci dýchání je nejvhodnější komplex reflexního otáčení i s použitím zóny na
hrudníku. Tlak na hrudník napíná interkostální svaly, hrudní koš se rozpíná a přímo
ovlivňuje inspirium. Bránice je napjatá a při silné kontrakci břišních svalů omezuje a tím i
ovlivňuje hrudní dýchání. (Slováková, Osuská, Gúth, Kesyeghová & Hapčová, 2000).
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6.12 Jóga
Vhodným doplňkem rehabilitační léčby je využití jógových dechových cvičení. Pravidelné
cvičení jógy vede k zvětšení rozsahu pohybu, zlepšení ovládání některých svalů, změně
dráždivosti vegetativního nervového systému a ovlivňování orgánů. (Prakash, 2002)
Podle toho, které svalové skupiny se na dýchání zúčastňují, rozeznává jóga tři základní
typy dýchání. Dolní (brániční typ) se vyskytuje především u mužů, ventilaci zabezpečují
především svaly tvořící břišní stěnu. Má uklidňující vliv na nervový systém, celkové
uvolnění a stimulaci krevního oběhu. Střední (kostální, hrudní) dýchání, kterého se
zúčastňují svaly hrudního koše má vliv na stimulaci srdce a zlepšení funkce plic a hrudního
koše. Horní typ (klavikulární) se uplatňuje především u některých dýchacích onemocnění
(Kohoutová, 2003).
Dýchání je řízeno vegetativním nervovým systémem. Přestože ten pracuje bez našeho
vědomí, můžeme dýchání řídit i vědomě: můžeme dýchání zrychlovat nebo zpomalovat,
ovlivnit jednotlivé fáze dýchání (prohloubit nádech nebo výdech, zadržovat dech),
prohloubit anebo změlčovat nádech a měnit kvalitu i kvantitu dýchání (Kohoutová, 2003).
Základním požadavkem jógy je zvládnutí plného jógového dechu (harmonizace všech
dechových pohybů) a nácvik rytmického dýchání celými plícemi. Součástí jsou i některé
speciální typy dýchání, které můžeme využít i v pooperační rehabilitaci (např. střídavé
dýchání, kdy se nadechujeme střídavě levou a pravou nosní dírku, nebo dýchání proti
odporu stáhnutím hlasivek).
Dýchání můžeme facilitovat i inhibovat i pomocí tzv. muder. Jsou to kontrakce svalů ruky s
následným vzdáleným a celkovým účinkem, s úspěchem využívané i v dechové
gymnastice. Pacient sedí v tureckém sedu, ruce má položeny na kolenech nebo na stehnech.
Každá ruka svou polohou ovlivňuje dýchání na jedné straně (Kohoutová, 2003).
Brániční dýchání ovlivňuje Čin Mudra, kdy 3. až 5. prst jsou flektované do pěsti, ukazovák
a palec tvoří očko; dlaně jsou otočené směrem dolů. U Čin Mája Mudry ovlivňující hrudní
dýchání tvoří palec s ukazovákem opět očko, 3. – 5. prst jsou flektované do pěsti, dlaně
jsou otočené dolů. Adhi Mudra (palec v zaťaté pěsti, dlaně směrem dolů) má vliv na plicní
hroty, Brahma Mudra podporuje dýchání do celých plic. Palec je v dlaních, prsty jsou
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sevřené do pěsti a přiložené k tělu do výše pupku, dlaně směřují nahoru.

6.13 Akupunktura, akupresura
V rámci rehabilitace využíváme také akupunkturu a akupresuru, zabývající se prevencí,
léčbou i diagnostikou. Jejich pomocí ovlivňujeme funkční poruchy, algické stavy, poruchy
motorických funkcí apod.
Prevence i léčba spočívají v cíleném ovlivnění organismu stimulací na přesně určených
místech, tzv. aktivních bodech – stimulace je pomocí jehliček (akupunktura) nebo tlakem
(akupresura).

6.14 Předoperační dechová rehabilitace
Cílem rehabilitační péče v předoperačním období je pacienta co nejlépe připravit na
operační zákrok a pooperační období. Indikuje se 1 – 6 týdnů před plánovaným zákrokem
individuálně nebo ve skupině.
Předoperační rehabilitace má celkově příznivě posilující vliv na organismus – ovlivňuje
cirkulaci a dýchání. Pokud je to možné, snažíme se o cvičení ve skupinkách, jež má velký
psychologický účinek (Kohoutová, 2003).
Hlavním cílem je naučit pacienta kašlat a vykašlávat. Dechová cvičení se zaměřují nejprve
na nácvik správného dýchání v normálním rytmu a frekvenci, poté provádíme hygienu
průdušek,

nácvik

výdechu

proti

odporu,

nácvik

prohloubeného,

bráničního

a

lokalizovaného dýchání. Pokud je to možné, snažíme se zvýšit celkovou kapacitu plic.
Důležité je také naučit pacienta fixaci hrudníku, která zajistí, aby se při kašli co nejméně
otřásal. Nácvik těchto dovedností dodává pacientům klid a jistotu pro zvládnutí pobytu na
jednotce intenzivní péče v časném pooperačním období. Dobře prováděné dechové cvičení
v předoperačním období má pozitivní vliv na reedukaci dechových funkcí v pooperačním
období i na celkovou délku doby léčení. (Cordes, Albrecht, Edel & Callies, 1980; Eisner,
Karpátiová, Jakab, Tvarožek & Zvonár, 1992; Moy, Ingenito, Mentzer, Evans & Reilly,
2001).
Dynamická dechová cvičení se věnují cvičení inspiračních i exspiračních dýchacích svalů.
Posilujeme a učíme izometrické kontrakce především oslabených svalových skupin (svaly
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břišní a svaly zad, velkou pozornost věnujeme prsním svalům (nejvíce těm, které budou po
operaci přerušeny) a svalům pletence ramenního (Kohoutová, 2003).
Jednotlivé techniky respirační fyzioterapie využíváme s ohledem na věk a stav pacienta.
Kardiaci s nízkou výkonností cvičí individuálně, s vyšší výkonností mohou být zařazeni do
skupinového cvičení. (Rampulla, Fracchia & Ambrosino, 1993).

6.15 Pooperační rehabilitace
Cílem je plnohodnotné obnovení dechových funkcí, obnovení pohyblivosti ramenního
kloubu a prevence komplikací. Pravidelné cvičení pomáhá odstraňovat z dýchacích cest
hlen, což urychluje léčbu a má pozitivní vliv na psychiku pacienta (Kohoutová, 2003).
Před

vlastním

sestavením

rehabilitačního

plánu

si

fyzioterapeut

musí

provést

kineziologické vyšetření. Je vhodné sledovat, jak pacient vykašlává a smrká. Dále se
zaměřuje na rozsah pohybu v ramenním kloubu na operované straně, všímá si postavení
lopatek, krční páteře, protrakce ramen, případné prominenci některé svalové skupiny a
posoudí funkci břišních svalů. Poté provede palpaci svalů pro zjištění trigger pointů a
myogelóz a zkontroluje jizvu. (Kirchner, 2000).
Cvičení bychom měli provádět 5 – 6 krát denně zhruba 10 minut. Hlavním úkolem je
uložení a správné polohování pacienta a podpora vykašlávání. Během něj si pacient fixuje
ránu, aby nedošlo k uvolnění stehů a k zvýraznění bolesti (Harms, 2001). Fyzioterapeut
také učí pacienta smrkat. Dále používá jemnou vibrační masáž, poklepy na hrudník.
Nacvičuje správné dýchání v normálním rytmu, brániční a prohloubené dýchání, které
může podpořit drobnými aktivními či pasivními pohyby horních končetin. Učí pacienta
prodloužený výdech nafukováním balónku nebo bubláním do vody. K obnovení dýchání na
operované straně využívá lokalizované dýchání (Cordes, Albrecht, Edel & Callies, 1980;
Hromádková, 1999).
Postupně cvičení přechází do podoby kondičních dechových cvičení, prodlužuje se a
stupňuje se jeho intenzita.
Se zvyšujícími se znalostmi a rozvojem moderních léčebných metod se mění i možnosti
fyzioterapie. Někteří autoři považují určité dlouhodobě využívané postupy za již zastaralé.
Například podle Smolíkové, Horáčka & Koláře (2001), „především polohové poklepové
80

drenáže a klasická dechová cvičení na povel jsou zastaralé metody rehabilitace“.
Naopak Martínková (2000) považuje tyto metody i dnes za nedílnou součást terapie a
popisuje využití polohové drenáže a její modifikace na částečně nafouknutém balóně v
léčbě kojenců a dětí po kardiochirurgických operacích.
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7 CÍLE, HYPOTÉZY, ÚKOLY PRÁCE
7.1 Cíle práce
Cílem této studie je zjistit vliv dýchání u jedinců po PM, vytvořit dechová cvičení a
analyzovat jejich efektivitu.

7.2 Úkoly práce


Studium literatury a dostupných informačních prostředků souvisejících s tématem



Prozkoumání existujících dechových technik a metod



Porovnat dechová cvičení z hlediska fyziologie a zjistit, jaké jsou jejich účinky na
dechový systém u zdravotně postižených lidí



Na základě studie dechových metod vytvořit soubor dechových cvičení pro osoby po PM



Zkoumat soubor dechových cvičení u osob po PM

7.3 Hypotézy práce
H1: Předpokládáme, že vlivem dechových cvičení dojde k zvětšení exkurze hrudníku při
nádechu a výdechu.
H2: Předpokládáme, že vlivem dechových cvičení se zlepší hodnoty spirometrických
vyšetření.
H3: Předpokládáme, že RTG snímky ukáží odlišné vstupní a výstupní hodnoty.
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8 PRAKTICKÁ ČÁST
8.1 Charakteristika výzkumného souboru
Ve výzkumu bylo neuskutečnitelné provést náhodný výběr respondentů ze základního
souboru, tedy ze všech osob po PM navštěvujících centrum „Paraple“. Zajistit, aby každý
subjekt měl stejnou šanci být vybrán a dostat se ze základního souboru do náhodného
reprezentativního výběru, bylo nemožné. Vzhledem k malému počtu testovaných byla
výzkumná studie rozdělena na dvě pilotní studie (PS). Každá studie trvala šest měsíců.
První PS probíhala od dubna 2012 do října 2012 a druhá PS probíhala od dubna 2013 do
října 2013. Výběr respondentů (n = 15 v první PS a n = 15 v druhé PS) byl tedy sestaven z
jedné experimentální skupiny.
8.1.1 První pilotní studie
Hlavním cílem PS bylo zjistit, jaký vliv mají dechová cvičení u zdravotně postižených s
PM, vytvořit soubor dechových cvičení pro zdravotně postižené s poruchou míchy a
aplikovat je. Pro vytvoření komplexu dechových cvičení jsme vycházeli ze základů
dechové gymnastiky, jógy a tréninku dechových svalů. Intervenční program byl
šestiměsíční. V rámci mapování a výzkumného šetření bylo sledováno celkem 15 osob s
chronickou PM; vysoká tetraplegie (C4 a C5) – 1 osoba, nízká tetraplegie (C6–C8) – 7
osob, vysoká paraplegie (Th1–Th6) 3 osoby, nízká paraplegie (Th7 a níže) – 4 osoby. Z
hlediska pohlaví šlo o šest žen a devět mužů, věkové rozmezí bylo od 19 do 50 let. Každá
osoba byla v průměru 6 až 8 let po úrazu. Experiment byl pětiměsíční, s frekvencí pětkrát
týdně, v rozmezí 20 až 30 minut. Jednotlivci byli postupně seznamováni s komplexem
dechových cvičení.
8.1.2 Druhá pilotní studie
Cílem této studie bylo zhodnotit efektivitu dechových cvičení na posturální stereotyp vsedě
na vozíku u osob po PM a hodnocení dalších objektivních ukazatelů. Navázali jsme na
dosud získané poznatky a pokusili jsme se o hlubší, objektivnější a komplexnější náhled na
tuto problematiku. Zpočátku bylo pro studii vybráno 16 účastníků, nicméně jeden byl ze
studie vyloučen v důsledku onemocnění.
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Předmětem výzkumu je vliv dechových cvičení u osob s PM. Pro objektivizaci dechových
cvičení bylo použito RTG plic a řada dalších vyšetření. Pozorovali jsme rozdíl pohybu
dolních žeber při nádechu a výdechu (obr. 19). Pilotní studie byla provedena ve spolupráci
s „Centrem Paraple” v rámci programu „Zdravý životní styl”. Všechny testy byly
provedeny jediným zkoušejícím. Pro RTG hrudníku byli pacienti posláni na oddělení
radiologie ve stejné nemocnici. V rámci výzkumného šetření jsme pracovali se skupinou
osob s poraněním míchy. Celkem bylo sledováno 15 osob (8 mužů a 7 žen): vysoká
tetraplegie (C4 a C5) - 3 osoby, nízká tetraplegie (C6 - C8) – 6 osob, vysoká paraplegie
(Th1 - Th6) – 2 osoby, nízká paraplegie (Th7 a níže) – 4 osoby. Věková hranice 25 – 60 let.
V průměru každá osoba byla 3 - 15 let po úrazu. Čtyři osoby z celkových patnácti kouřily, a
to v průměru 23,5 let. Pilotní studie trvala šest měsíců, s frekvencí pětkrát týdně, v rozmezí
20 až 30 minut.

8.2 Metody sběru dat
Vzhledem k malému počtu respondentů jsme pro jejich výběr použili kriteriální typ
selekce. Práce byla koncipována na základě využití metod kvantitativního šetření s prvky
kvalitativního výzkumu. Používali jsme typ evaluačního výzkumu. U respondentů jsme
aplikovali dechový program. Výzkum je zaměřen na popis aktuálního průběhu a určení
toho, zda se daných cílů dosahuje a které další efekty jsou přítomny (Hendl, 2005). Také
jsme používali typ „stav” (status). Zkoumala se specifikovaná skupina (osoby po PM), aby
se zjistily charakteristiky (vliv dechových cvičení) objektu pozorování. Pilotní studie je
koncipována jako vnitroskupinový, jednofaktorový experiment.

8.3 Popis dechových cvičení
8.3.1 Statické dechové cvičení


Dech do hrudníku: položit levou ruku na srdeční centrum a pravou na ni. Dýchejte
pouze do horní části hrudníku. Nadechněte se na tři doby a vydechujte na dvě doby
nosem. Čas: 1 minuta. Po ukončení se zhluboka nadechnout nosem, zadržet na
moment dech a přitisknout jazyk na horní patro, poté vydechnout ústy.



Dech do břicha: položit levou na solar plexus (mezi pupíkem a hrudní kostí) a
pravou ruku na ni. Dýchejte pouze do břicha. Nadechovat nosem na tři doby a
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vydechovat na 2 doby. Čas: 1 minuta. Po ukončení se zhluboka nadechnout nosem,
zadržet na moment dech a přitisknout jazyk na horní patro, poté vydechnout ústy.


Dech 3:3: Nadechneme se, poté bez výdechu ještě jednou, a na konec uděláme ještě
jeden extra vdech – zadržení dechu na cca 3 vteřiny – výdech, výdech po druhé a
výdech po třetí do úplného vyprázdnění plic – opět zadržení dechu na 3 vteřiny a
přitlačení na bránici.



Dech 4:1: Ruce na stehnech dlaněmi nahoru. Nadechněte se 4x nosem; vydechněte
jednou ústy ve tvaru relaxovaného „O“, použijte břicho k vytlačení vzduchu ven.
Tento dech provádějte rytmicky na 5 dob bez přestávky mezi výdechem a dalším
nádechem: nádech, nádech, nádech, nádech, výdech, atd. Když vydechujeme, tak se
jedná o jednoduchý výdech přímo z břicha, není to prodloužený výdech.



„Rulička“: nádech ruličkou jazyka a výdech nosem. Můžete dýchat dlouze a
zhluboka nebo můžete dělat „ruličku“ se segmentovaným dechem (8× nádech
ruličkou jazyka a 1× výdech nosem). Pokud není možné nadechovat se ruličkou z
jazyka, umístěte špičku jazyka za přední horní zuby. V tomto případě se nadechujte
po stranách jazyka a vydechujte nosem. Poznámka: pokud není řečeno jinak, je
doporučeno vrátit při výdechu jazyk do úst.



Kovářské měchy: Prudký nádech – prudký výdech, zatlačit na břicho a bránici. Na
začátku se doporučuje pomalejší nádech (1 nádech za 2 sek.), a teprve časem
přidávat na rychlost i počtu kol. Začněte s 5 koly. Počet dechů neboli dechových
cyklu bude záviset na plicích a jejich schopnostech. Poté, co zvládnete základní
cvičení, přidávejte každý den dvě až tři kola, až konečně dospějete k počtu 60 kol
na jedno sezení. Jakmile pocítíte jakoukoliv známku únavy nebo hyperventilace,
ukončete cvičení, a přistupte k němu až následující den, kdy začnete s nižším
počtem kol.
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8.3.2 Dynamické dechové cvičení


„Pevná objetí“: ruce vzpažené, pokrčené v loktech, mezera mezi prsty ruky asi 5cm od
sebe – prudký vdech, při kterém přitáhneme ruce k tělu, jako bychom chtěli někoho
silně obejmout – plynulý výdech a návrat do výchozí pozice (obr. 6).

Obrázek č. 6: „Pevná objetí“


„Veslování“: vdech, ruce napnuté dopředu – výdech, lopatky k sobě, ruce pokrčené, lokty
dozadu, napnout hrudník (obr. 7).

Obrázek č. 7: „Veslování“


„Motýl“: vdech, ruce vzpažené (úhel mezi tělem a rukou 85-90° a pokrčené v loktech,
lopatky k sobě – výdech, ruce k sobě – vdech, návrat do výchozí pozice (obr. 8).

Obrázek č. 8: „Motýl“
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Tlačit a táhnout (na každou ruku): vdech, ruku napnout, jako kdybychom chtěli tlačit na zeď –
výdech, pokrčit loket, jako kdybychom k sobě chtěli něco přitáhnout (obr. 9).

Obrázek č. 9: “Tlačit a táhnout“


Ruce v týl: vdech - lokty tlačit dozadu. – výdech - uvolnit zpět (obr. 10

Obrázek č. 10: „Ruce v týl“


Vzpřímený sed: vdech – horní končetinu upažit za tělo – výdech – zpět, horní
končetiny střídat (obr. 11).

Obrázek č. 11: “Vzpřímený sed“
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„Činky“: vdech, ruce vzhůru – výdech, ruce jdou lokty k tělu, jako kdybychom měli
činky (obr. 12).

Obrázek č. 12: „Činky“


Vzpřímený sed: výdech – přitáhnout koleno, vdech – horní končetiny vzpažit (obr. 13


Obrázek č. 13: “Vzpřímený sed


„Míchání“: (doleva/doprava): ve výchozí pozici jsou vzpažené ruce, dlaně u sebe,
ramena dole. Výdech – ruce vzpažit, vdech - ruce připažit k sobě (obr. 14).
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Obrázek č. 14: „Míchání“
Cvičení na uklidnění
1. Vzpřímený sed: vdech - vzpažit horní končetiny, výdech – zpět.
2. Předklon hlavy: vdech – vzpažit ruce, výdech – plynuly, mírný hrudní předklon.
Opakovat dvakrát denně! Opakovat dvakrát denně bez jakékoliv známky únavy a
hyperventilace. Hyperventilace se vyznačuje mžitkami před očima. Každé cvičení by se
mělo opakovat ze začátku 3x po pěti, později (pokud nebudete cítit únavu nebo motání
hlavy, hyperventilaci) 3x po osmi.
Poznámky:


Důležité je postavení brady vůči páteři. Uvědomte si, že páteř musí být vzpřímená v celé
délce a že hlava má být v jejím prodloužení (zasunutí). Velmi dobré je se dívat do
zrcadla pro kontrolu.



Sledujte dech, jak prochází skrze hrdlo až dolů do plicních laloků, prochází každou ze tří
oblastí plic, pak skrze hrdlo, nosní dírky a opět ven z těla. Při nádechu vnímejte, že se
hrudník rozšiřuje, při výdechu vnímejte, že se hrudník stahuje. V každém okamžiku se
vědomě řiďte pohybem svého těla a tělo bude následovat pokyny mysli.



Pokuste se vyhnout frkání a chrčení.



Soustředění!



Totální koncentrace pozornosti



Dokonalá koordinace + postura + dýchání

Z alternativních metod jsme použili mudry rukou (obr. 15, 16). Mudry rukou - poloha rukou
a prstů ovlivňující dýchání. Pacient sedí, ruce volně položené na stehnech, vzpřímený.
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Obrázek č. 15 Mudra pro břišní dýchání

Obrázek č. 16 Mudra pro hrudní dýchání

8.4 Proměnné vstupující do experimentu
Nezávislé vstupní proměnné


Cvičební program, forma, obsah



Doba trvání, frekvence

Závislé výstupní proměnné


Míra poškození, motorické schopnosti



Věk a pohlaví postiženého



Psychosociální (adherenční) faktory

Intervenující proměnné


Aktuální psychomotorický stav



Zhoršení celkového stavu (psychický, tělesný, sociální)

8.5 Vyšetřovací metody
Používali jsme následující metody:


Kineziologický rozbor: hodnocení vztahu mezi držením těla a dýcháním, měření
dechové frekvence; obvod hrudníku (byl měřen krejčovským metrem): u mužů vpředu
ve výši prsních bradavek, u žen ve výši mezosternální, vzadu těsně pod dolními úhly
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lopatek. Obvod jsme měřili ve střední dechové poloze – tedy po klidovém výdechu,
dále po maximálním inspiru a posléze po maximálním exspiru.


Přístrojové měření: RTG (jenom druhé PS) vyšetření plic v sedě - pozorovali jsme
rozdíl pohybu dolních žeber při nádechu a výdechu; spirometrické ukazatele, tj.
usilovná vitální kapacita plic (FVC) a jednovteřinový usilovný výdech (FEV1), byly
stanoveny spirometrickým systémem Micro Diary Card (Micro Medical Ltd, UK).



Pedagogický experiment - anketní šetření (pouze první PS): forma osobního
rozhovoru, který obsahoval další otázky: Pociťujete omezené dýchání po úrazu? Máte
zkušenosti s vedenou aktivitou nebo sportem? Prováděl(a) jste někdy dechová cvičení
před postižením nebo po postižení (v rámci rehabilitace)? Pociťujete v současné době
nějaké obtíže (pohybový systém, psychické, sociální)? Domníváte se, že má pro vás
trénink dechových svalů pozitivní účinek? Používáte nějaké léky, které mohou ovlivnit
dýchání? Na každou otázku byla možnost odpovědět „ano“ (popsat, proč), „nevím“,
„ne“.

8.1.3 Radiografická hodnocení pohybu dolních žeber a bráničního pohybu
Mobilita bránice byla pozorována po pravé hemidiaphragme a vyhodnocena pomoci RTG
hrudníku v anteroposteriorním (předozadním) zobrazení (obr. 18). Pro RTG hrudníku byly
osoby umístěny vsedě na invalidním vozíku. Radiografické expozice byly získány
zkušeným rentgenologem při maximální inhalaci a exhalaci. Aby bylo možno dosáhnout a
udržet maximální respirační úsilí během zkoušky, byli probandi předem instruováni
fyzioterapeutem odpovědným za projekt. Z technických důvodů jsme bohužel nebyli
schopni měřit pohyb bránice pomocí elektronické linky. Byli jsme však schopni měřit
pohyb dolních žeber při nádechu a výdechu. Protože dolní žebra mají přímou závislost od
pohybu bránice. Při inspiraci bránice klesá a periferická svalová část se trochu odchyluje od
vnitřního povrchu hrudníku, přičemž dolní žebra zvedá v bočních směrech a nahoru (Obr.
17). Během hlubokého dýchání může být kupole bránice posunuta až o 10 cm, což může
znamenat podobný pohyb dolních žeber. V případě, že je bránice paralyzována, její kopule
se během dýchání pohybuje nahoru a vzniká tzv. paradoxní pohyb bránice.
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Obrázek č. 17: Poloha bránice a dolních žeber při výdechu (plná čára) a nádechu
(přerušovaná čára), (Покровский В.М., Коротько Г.Ф. 2003)
Mobilita dolních žeber byla měřená digitálním měřítkem, multiplatformním prohlížečem
Sante DICOMDIR viewer. Fyzioterapeut sledoval získání všech rentgenových snímků. Ve
snaze minimalizovat případné metodologické problémy, RTG technika a postura těla přijatá
jednotlivcem během expozice byly standardizovány ve snaze získat maximální brániční
exkurze v obou fázích, inspirační a expirační. Stejný rentgen byl použit jak v prvním, tak i
druhém hodnocení. Pro stanovení rentgenových měření jsme použili metodu popsanou v
Toledo et. al. (2003) a Saltiela et.al. (2013), kde byly rentgenové obrazy při maximálním
vdechu a výdechu každého pacienta pečlivě překryty pro měření pohybu bránice. V naší
studii jsme udělali překrytí RTG snímku s nádechem po experimentu a RTG snímku
inspirace před experimentem. Stejné překrytí jsme udělali s RTG snímkem po expiraci. Při
maximální expiraci a inspiraci v pre-testu na rentgenových snímcích jsme identifikovali
nejvyšší bod v kopuli pravé hemidiaphragme a nakreslili protnutou čáru od tohoto bodu.
Protnutí této linie s brániční kopulí bylo použito k definování měřícího bodu v maximální
exspiraci a inspiraci v post-testu.

8.6 Předpokládaný rozsah platnosti
Vymezení
Výsledky mohou být využity pouze pro obdobnou populaci jedinců (zdravotně postižené s
určitým pohybovým omezením a určitou pohybovou zkušeností, určitého věku atd.).
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Vzhledem k malému počtu testovaných je práce považována za pilotní studii. Z toho
důvodu nelze výsledky generalizovat na celou populaci.
Omezení
Výsledky výzkumu mohou být ovlivněny aktuálním stavem jedince (vysoká úroveň
deprese, vysoká míra neuroticismu, nižší optimismus, nálada, motivace, únava, apod.).
Další roli mohou hrát zkušenosti s pohybovou aktivitou.

8.9 Metody zpracování a vyhodnocení dat
Využili jsme statistickou metodu, která porovná ve vnitroskupinovém, jednofaktorovém
experimentu průměrné pre-testové hodnoty s post-testovými (Hendl, 2004).
K porovnání průměrných hodnot v pre-testu a post-testu jsme použili párový T – test s
využitím statistického programu NCSS 2007 (Kaysville, Utah, USA), program Microsoft
Excel.
Statistická hladina významnosti byla stanovena na p ≤ 0,05 (k zamítnutí nulové hypotézy).
Jako základní statistické popisné charakteristiky byl použit výpočet průměru a směrodatné
odchylky.
Pro hodnocení věcné významnosti rozdílů byl použit výpočet Cohenova koeficientu
velikosti účinku d, s užitím sdružené směrodatné odchylky (Cohen, 1977). Podle koncepce
Cohena (1977) byly hodnoty koeficientu d < 0.50 považovány jako malý účinek faktoru
způsobujícího rozdíl, hodnoty d = 0.50-0.80 jako středně velký účinek, resp. rozdíl a
hodnoty d > 0.80 jako velký účinek, resp. jako věcně významný rozdíl (Cohen, 1977).
Po každém vyšetření jsme uvedli základní popisné charakteristiky a grafické znázornění
(box plot) rozložení výsledků v pre-testu a post-testu, z čehož je dobře patrné, zda došlo k
očekávané změně – zlepšení, či nikoliv.
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9 Výsledky
Hodnoty výstupních proměnných jsou kvantitativně zpracovány. Výsledky jsou znázorněny
v podobě sloupcových grafů a navíc tabulárně prezentovány. Každý obrázek představuje
jeden společný graf pro pre-test a post-test. Do sloupcových grafů jsou zaznamenány
průměrné hodnoty a směrodatné odchylky všech proměnných pro danou skupinu.

9.1 Výsledky první pilotní studie
Tabulka č. 2: Výsledky první pilotní studie
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Frekvence
dýchaní
před/po
14
19
17
17
26 z.p
27
13
19
16
18
25
18
17
19
17

14
17
19
15
20
21
12
16
15
15
19
12
20
15
15

Obvod
hrudníku.
Nádech.
před/po
123
124
127
128
92
92.5
88
89
102
102.5
107
109.5
94,5
96
87
90
95
97
106
107
101
101
123
124.5
114,5
115
100,5
113
85
97

Obvod
hrudníku.
Výdech
před/po
120,5 119
125,5 124
90
89.5
87
87
101
101
108
104
93
93
85
84
92
92
104
103
100
99
123
121
114
112
97,5
97.5
83,5
82

FVC před/po

FEV1 před/po

3,23
2,81
1.90
2.99
1.6
3,06
3,52
3,01
2,73
4,33
2,75
4,80
3,00
2,24
3,04

2,95
2,81
1.72
2.89
1.6
3.02
3,05
3,04
2,73
3,26
2,78
4,69
2,76
2,20
2,88

3.16
3.05
2.03
3.17
1.68
3.17
3.60
3.07
2.78
4.40
1.97
4.91
2.94
2.90
3.18

3.06
3.00
2.00
3.02
1.6
3.13
3.16
3.06
2.53
3.91
1.90
4.72
2.73
2.47
3.08

Legenda: Z.P – zápal plic; FVC - usilovná vitální kapacita; FEV1 - jednovteřinová vitální kapacita

9.1.1 Změny frekvence dýchaní
Výsledky (Tab. 2) pre-testu ukázaly, že dechová frekvence u všech osob po poranění míchy
byla nadprůměrná v porovnání s hodnotami zdravé populace (graf.). Po uplynutí pěti
měsíců byly pozorovány změny. Dechová frekvence se průměrně snížila o 13,12 % (graf 1)
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Frekvence dýchání 1 pilotni studie
30.0

Amount

23.3

16.7

10.0
Pretest

Posttes

Variables

Graf č. 1: Grafické porovnání rozdílu indexu frekvence dýchání v pre-testu a post-testu
9. 1. 2 Změny usilovné vitální kapacity
Vitální kapacita plic byla pod normálem (tab. 2). Pro kvadruplegiky FVC spadl na 30 až 50
% normálních hodnot. FVC u paraplegiků byla asi 80 % předpokládaných hodnot. Posttestové hodnoty usilovné vitální kapacity plic se zvětšily o 2,22 % (graf 2).

FVC 1 pilotni studie
5.0

Amount

3.5

2.0

0.5
Pretest

Posttes

Variables

Graf č. 2: Grafické porovnání rozdílu indexu usilovné vitální kapacity plic v pre-testu a
post-testu
Z grafu č. 2 je zřejmé, že se FVC před oproti FVC po po šesti měsících zvětšila. Mezi
prvním a druhým měřením však nebyly věcné a statisticky významné změny (tab. 3) – p =
0,3; d = 0,0; 95% interval spolehlivosti obsahoval nulu (-0.2; 9.2).
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Tabulka č. 3: Ukazatele změn FVC
Párový T-test 1 - pilotní studie
Pre-test Post-test Rozdíl
M±SD M±SD M±SD

d

t-hodnota T-test p
Int. spolehl. 95 %

N=15
Dolní
FVC 3.0± 0.8 3.0±0.8

0±0.2

0.0

-0.2

Horní
9.2

0.89

0.3

Legenda: M±SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, d – Cohenův koeficient velikosti
účinku, d = 0,50-0,80 (středně velký rozdíl), d > 0,80 (velký rozdíl), p – hladina statistické
významnosti; t-test p < 0,05, 95% - Interval spolehlivosti

9. 1. 3 Změny jednosekundové vitální kapacity
Výsledky (tab. 1) pre-testu ukázaly, že FEV1 u všech osob po poranění míchy vykazovalo
podprůměrné hodnoty v porovnání s hodnotami zdravé populace (graf 3). Jednosekundová
vitální kapacita se zvětšila o 2,34 % (graf 3).

FEV1 1 pilotni studie
5.0

Amount

3.5

2.0

0.5
Pretest

Posttes

Variables

Graf č. 3: Grafické porovnání rozdílu indexu jednosekundové vitální kapacity v pre-testu a
post-testu
Zaznamenali jsme nižší hodnoty, bez věcně či statisticky významných rozdílů. Post-testové
hodnoty nedosáhly oproti pre-testovým po šesti měsících věcně a statisticky významného
zvýšení FEV1 (tab. 4 ) – p = 0, 4; d = 0, 0; 95% interval spolehlivosti obsahoval nulu
(-0.2; 0.1).
96

Tabulka č 4: Ukazatele změn FEV1
Párový T-test 1. pilotní studie
Pre-test
M±SD
N=15

Posttest
M±SD

Rozdíl
M±SD

d

T-test p

0.7931

0.4

Int. spolehl. 95 %
Dolní

FEV1 2.8± 0.7 2.8±0.7 0.06±0.3

t-hodnota

0.0

-0.2

Horní
0.1

Legenda: M±SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, d – Cohenův koeficient velikosti
účinku, d = 0,50-0,80 (středně velký rozdíl), d > 0,80 (velký rozdíl), p – hladina statistické
významnosti; t-test p < 0,05, 95% - Interval spolehlivosti

9. 1. 4 Změny obvodu hrudníku při nádechu a výdechu
Měření obvodu hrudníku vykazovalo malý rozdíl mezi indexy (maximální nádech a
výdech) určující exkurzi hrudníku (tab. 2). Tyto indexy byly rovny přibližně 2,5 cm, což
znamená snížení exkurze hrudníku. Obvod hrudníku se při nádechu zvýšil o 2,62 % (graf 4)
a obvod hrudníku při výdechu se snížil o 1,05 % (graf 5).

Obvod hrudníku. Vdech. 1 pilotni studie
130.0

Amount

113.3

96.7

80.0
Pretest

Posttes

Variables

Graf č. 4: Grafické porovnání rozdílu zjištěného protokolem vyšetření obvodu hrudníku při
nádechu v pre-testu a post-testu
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Obvod hrudníku.Vydech 1 pilotni studie
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Graf č. 5: Grafické porovnání rozdílu zjištěného protokolem vyšetření obvodu hrudníku při
výdechu v pre-testu a post-testu
U obvodu hrudníku při nádechu (tab. 5) se slabým koeficientem velikosti účinku (d=0.2),
byl zjištěn statisticky významný rozdíl ( p<0.05). Interval spolehlivosti neobsahoval nulu (0.2; -0.5).
Tabulka č. 5: Obvod hrudníku při nádechu
Párový T-test 1. pilotní studie
N=15

Pre-test
M±SD

Post-test
M±SD

Rozdíl
M±SD

d

103±13.6 105±12.8

T-test p

2.64

0.01

Int. spolehl. 95 %
Dolní

Obv.hr.
Nádech

t-hodnota

2.7±3.9 0.2

-0.2

Horní
-0.5

Legenda: M±SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, d – Cohenův koeficient velikosti
účinku, d = 0,50-0,80 (středně velký rozdíl), d > 0,80 (velký rozdíl), p – hladina statistické
významnosti; t-test p < 0,05, 95% - interval spolehlivosti

Taktéž byl zaznamenán statisticky významný rozdíl v obvodu hrudníku při výdechu (tab.
6). Při koeficientu velikosti účinku d = 0.0, hladina statistické významnosti p= 0.00.
Interval spolehlivosti neobsahoval nulu (-1.6; -0.4).
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Tabulka č. 6: Obvod hrudníku při výdechu
Párový T-test 1. pilotní studie
N=15

Pre-test
M±SD

Obv.hr. 101±13.9
Výd.

Post-test
M±SD

100±13.4

Rozdíl
M±SD

d

t-hodnota T-test p
Int. spolehl. 95 %

1.06±1.09 0.0

Dolní

Horní

-1.6

-0.4

3.7

0.00

Legenda: M±SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, d – Cohenův koeficient velikosti
účinku, d = 0,50-0,80 (středně velký rozdíl), d > 0,80 (velký rozdíl), p – hladina statistické
významnosti; t-test p < 0,05, 95% - Interval spolehlivosti

V anketním šetření bylo dosaženo pozitivních výsledků. Na otázku „Domníváte se, že má
pro vás trénink dechových svalů pozitivní účinek?”, dva respondenti uvedli, že po cvičení
lépe dýchají, lépe odkašlávají a vymizely bolesti břicha. Další dva respondenti vnímali
zlepšení vyměšování, šest respondentů uvedlo, že mají pocit uvolnění svalů v oblasti krku,
ramen a celého těla, tři lidé uvedli, že cvičení ovlivňuje zpevnění svalů a že mají pocit
vitality a subjektivně vnímané dechové funkce. Zbývající dva respondenti nedokázali
odpovědět na položené otázky. Na otázku „Prováděl(a) jste někdy dechová cvičení před
postižením nebo po postižení (v rámci rehabilitace)?”, devět respondentů odpovědělo
„Ano” a pět „Ne”.
Respondenti vnímali cvičení subjektivně jako velmi silové se zvýšením svalového napětí v
oblasti pletence horních končetin. Uváděli změny napětí v oblasti trapézových svalů,
oblasti šíje a zad.

9. 2 Výsledky druhé pilotní studie
9. 2. 1 Změny v RTG plic
Při detailním prozkoumání pre-testových rentgenových snímků při nádechu a výdechu bylo
vidět částečné uvolnění kupole bránice. Z toho vyplývá porušení regulace motorické funkce
bránice a nekoordinovanost dechových pohybu bránice (obr. 18). Pre-testové RTG
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vyšetření ukázalo, že rozdíl vertikálního pohybu dolních žeber při nádechu a výdechu (obr.
19) byl 2 až 35 mm (graf 6). Po šesti měsících jsme zaznamenali významné změny.
Mobilita pravé hemidiaphragmy při nádechu a výdechu se patrně zvýšila (obr. 18). Po
uplynutí šesti měsíců byly testy opakovány stejnými pozorovateli za stejných podmínek.
RTG vyšetření (obr. 19) ukázalo, že rozdíl pohybu dolních žeber při nádechu a výdechu se
zvýšil o 49 %, tj. o 6 až 45 mm (graf 6).

Graf č. 6: Grafické porovnání rozdílu pohybu dolních žeber při nádechu a výdechu

O
b
r
á
z
e
k
č. 18: Překrytí z rentgenových snímků při nádechu a výdechu
Párový T-test byl proveden pro srovnání pohybu dolních žeber před studií a po studii.
Výsledky hodnocení RTG (tab. 7) potvrzují věcně i statisticky významné rozdíly mezi
pohybem dolních žeber v pre-testu a post-testu. Došlo k výraznému zvýšení pohybu
dolních žeber po použití dechových cvičení (M=18, SD=11,6) oproti stavu před použitím
100

(M=11,7, SD=8,5); t = 3,60, p =0,001 (tab. 7). Vidíme, že interval spolehlivosti nezahrnuje
nulu, což opět svědčí pro zamítnutí nulové hypotézy (-9,9; -2,4), dostáváme tak dobrý
důkaz toho, že mezi RTG snímky před a po je významný rozdíl v průměrném pohybu
žeber. Výpočet Cohenova koeficientu velikosti účinku d prokázal středně velký rozdíl (d =
0,6).
Tabulka č. 7: Ukazatele pohybu dolních žeber u osob po poranění míchy
Párový T-test

N=13

Pre-test
M±SD

Post-test
M±SD

RTG plic 11,7± 8,5 18±11,6

Rozdíl
M±SD

d

t-hodnota

T-test p

3,603

0,001

Int. spolehl. 95 %
Dolní

Horní

-6,2±6,2 0,6 -9,997

-2,463

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, d – Cohenův koeficient velikosti
účinku, d = 0,50-0,80 (středně velký rozdíl), d > 0,80 (velký rozdíl), p – hladina statistické
významnosti; t-test p < 0,05, 95% - Interval spolehlivosti

Obrázek č. 19: Re Obrázek č. 19: Rentgenový snímek plic pre-test a post-test
9.2.2 Změny frekvence dýchání
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Výsledky prvního testu (tab. 8) ukázaly, že dechová frekvence u všech osob s poraněním
míchy byla v porovnání s hodnotami zdravé populace, nadprůměrná (graf 7). Dechová
frekvence se průměrně snížila o 16,22 % (graf 7).
Frekvence dýchaní
24.00

vdechu/min

21.00

18.00

15.00

12.00
Pretest

Post_tes

Graf č. 7: Grafické porovnání rozdílu indexu frekvence dýchání v pre-testu a post-testu
Tabulka č. 8: Výsledky druhé pilotní studie
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Frekvence Nádech před/po
dýchaní
před/po
21
17
99
100
19
14
91
93
18
17
91.5
97
13
13
84
89
16
15
80
80
22
12
76.5
85
19
22
121.5
129
15
12
107
108.5
22
16
114
118.5
18 ZP
113
ZP
19
14
81.5
83
19
16
101
101
23
23
101
103
16
15
106
110
17
12
74
78
21
21
111
113

Výdech
před/po
95
89.5
90
79
74
76
120
106
112
110
80.5
99
99
103
73
112.5

93
89
89
77
74
73
118
106
110.5
ZP
80
97
98.5
103
72
111

FVC před/po

FEV1 před/po

2.73
1.80
2.10
2.62
2.84
2.30
2.95
2.50
3.47
2.85
1.62
2.51
2.96
2.65
1.42
2.46

2.87
1.82
2.13
2.65
2.90
2.35
2.85
2.52
3.52
2.75
1.63
2.53
3.44
2.67
1.43
2.46

2.17
2.48
2.65
2.90
2.60
2.49
2.80
2.49
3.70
ZP
1.45
2.98
3.56
2.75
1.44
2.59

2.78
2.45
2.65
2.95
2.61
2.51
2.99
2.53
3.79
ZP
1.47
3.01
2.93
2.78
1.46
2.67

Legenda: ZP – zápal plíc; FVC - usilovná vitální kapacita; FEV1 - jednovteřinová vitální kapacita

9.2.3 Změny usilovné vitální kapacity
Vitální kapacita plic byla pod normálem (graf. 8, tab. 8) a po šesti měsících se vitální
kapacita plic zvýšila o 7,61 % (graf 8, tab. 8).
102

Usilovná vitální kapacita
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Graf č. 8: Grafické porovnání rozdílu indexu usilovné vitální kapacity plic v pre-testu a
post-testu
Z grafu číslo 8 je zřejmé, že FVC před oproti FVC po se po šesti měsících zvětšila. Mezi
prvním a druhým měřením však nebyly věcně a statisticky významné změny (tab. 9)
p = 0,1; d = 0,2; 95% Interval spolehlivosti obsahoval nulu (-0.3; 4.9).
Tabulka č. 9: Ukazatele změn FVC
Párový T-test 2 p.s
Pre-test
M±SD

Post-test
M±SD

Rozdíl
M±SD

d

N=15

FVC

0.14±0.34 0.2

T-test p

1.5

0.1

Int. spolehl. 95 0%
Dolní

2.4±0.54 2.6±0.61

t-hodnota

-0.3

Horní
4.9

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, d – Cohenův koeficient velikosti
účinku, d = 0,50-0,80 (středně velký rozdíl), d > 0,80 (velký rozdíl), p – hladina statistické
významnosti; t-test p < 0,05, 95% - Interval spolehlivosti

9. 2. 4 Změny jednosekundové vitální kapacity
Výsledky (tab. 10) pre-testu ukázaly, že FEV1 u všech osob po poranění míchy byly
normální ve srovnání s hodnotami zdravé populace (tab. 8).
jednosekundová vitální kapacita zvýšila o 5,68 % (graf 9).
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Graf č. 9: Grafické porovnání rozdílu indexu jednosekundové vitální kapacity v pre-testu a
post-testu
Zaznamenali jsme nižší hodnoty, bez věcně či statisticky významných rozdílů. Post-testové
hodnoty nedosáhly oproti pre-testovým po šesti měsících věcně a statisticky významného
zvýšení FEV1 (Obrázek) – p = 0,1; d = 0,2; Interval spolehlivosti obsahoval nulu (-0.2;
0.0).
Tabulka č. 10: Ukazatele změn FEV1
Párový T-test 2 p.s
Pre-test
M±SD

Post-test
M±SD

Rozdíl
M±SD

d

N=15

FEV1

Int. spolehl. 95 %
Dolní

2.5±0.59 2.6±0.57 0.12±0.30 0.2

-0.2

t-hodnota T-test
p

Horní
0.0

1.5

0.1

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, d – Cohenův koeficient velikosti
účinku, d = 0,50-0,80 (středně velký rozdíl), d > 0,80 (velký rozdíl), p – hladina statistické
významnosti; t-test p < 0,05, 95 % - Interval spolehlivosti

9.2.5 Změny obvodu hrudníku při nádechu a výdechu
Měření obvodu hrudníku vykazovalo malý rozdíl mezi indexy (maximální nádech a
výdech) určující exkurzi hrudníku (tab. 8). Tyto indexy byly rovny přibližně 3 cm, což
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znamená snížení exkurze hrudníku. Po šesti měsících se obvod hrudníku při nádechu zvýšil
o 3,5 % (graf 10) a obvod hrudníku při výdechu se snížil o 1,27 % (graf 11).
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Graf č. 10: Grafické porovnání rozdílu zjištěného protokolem vyšetření obvodu hrudníku
při nádechu v pre-testu a post-testu
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Graf č. 11: Grafické porovnání rozdílu zjištěného protokolem vyšetření obvodu hrudníku
při výdechu v pre-testu a post-testu
U obvodu hrudníku při nádechu (tab. 11) se slabým koeficientem velikosti účinku (d=0.2),
byla zjištěná statistická významnost p< 0.00). Interval spolehlivosti však obsahoval nulu
(-4.6; -1.8) což nám ukazuje na zamítnutí nulové hypotézy.
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Tabulka č. 11: Obvod hrudníku při nádechu
Párový T-test 2 p.s
N=15

Pre-test
M±SD

Post-test
M±SD

Rozdíl
M±SD

d

t-hodnota T-test p
Int. spolehl. 95.0%
Dolní

Obv.hr. 95.9±14.6 99.2±14.8 3.2±2.5 0.2 -4.6
Nádech

Horní
-1.8

4.8

0.00

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, d – Cohenův koeficient velikosti
účinku, d = 0,50-0,80 (středně velký rozdíl), d > 0,80 (velký rozdíl), p – hladina statistické
významnosti; t-test p < 0,05, 95% - Interval spolehlivosti

Taktéž nebyla zaznamenána věcná významnost v obvodu hrudníku při výdechu (tab. 12).
Cohenův koeficient velikosti účinku prokázal malý rozdíl (d = 0.0). Došlo však k
výraznému zlepšení hladiny statistické významnosti p = 0.00. Interval spolehlivosti
neobsahuje nulu, což svědčí pro zamítnutí nulové hypotézy (- 1.6; - 0.6).
Tabulka č. 12: Obvod hrudníku při výdechu
Párový T-test 2 p.s
N=15

Pre-test
M±SD

Post-test
M±SD

Rozdíl
M±SD

d

Int. spolehl. 95 0%
Lower

Obv.hr.
Výdech

93.9±15

92.7±15

1.1±0.9 0.0

-1.6

t-hodnota

T-test p

4.9

0.00

Upper
-0.6

Legenda: M±SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, d – Cohenův koeficient velikosti
účinku, d = 0,50-0,80 (středně velký rozdíl), d > 0,80 (velký rozdíl), p – hladina statistické
významnosti; t-test p < 0,05, 95% - Interval spolehlivosti.
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10 DISKUZE
10.1 Pojem „cvičení" a „gymnastika”
V úvodu své práce se především zaměřím na rozdíl mezi pojmy „dechové cvičení” a
„dechová gymnastika”. V průběhu celého zpracování své práce jsem na oba pojmy často
narážel. Považuji proto též za nutné pojmy „gymnastika“ a „cvičení“ vymezit a určit, který
výraz je pro tuto studii relevantní.
Mám dojem, že pojem „cvičení“ byl často zaměňován s pojmem „gymnastika“ a ve
skutečnosti mají oba pojmy řadu společných prvků. Například jak „gymnastika”, tak
„cvičení” zahrnuje jakékoliv tělesné pohyby, které jsou produkované kosterním svalstvem,
jsou spojeny s výdejem energie a jsou pozitivně korelovány s fyzickou kondicí, tedy
intenzitou, trváním a zvýšením frekvence pohybu (Taylor, 1983). Cvičení však není
synonymem gymnastiky: je to podkategorie fyzické aktivity. Cvičení je fyzická aktivita,
která je plánována, strukturována, mnohokrát opakována a jejím cílem je zlepšení nebo
udržení jedné nebo více složek fyzické zdatnosti. Naopak cvičení je podmnožinou fyzické
aktivity a může představovat všechny nebo část každé kategorie každodenní činnosti kromě
spánku. Například některá cvičení jsou prováděna pro zlepšení nebo udržení složek fyzické
zdatnosti.
Kolář (2009) uvádí, že podle principů kineziologie, fyziologie a z nich odvozených
léčebných postupů však název (dechová) gymnastika lépe vystihuje podstatu (dechové)
rehabilitace.
Podle mého názoru pojem „cvičení” označuje systematicky opakovanou motorickou
činnost, neměnné pohybové celky ovlivňující stav lidského organizmu, základní prostředky
pro všechny složky tělesné kultury. Cvičení je taková pohybová činnost, která odpovídá
cílům tělesné výchovy.
Gymnastika je soubor tělesných cvičení, jehož cílem je všestranný rozvoj lidského těla a
udržení zdatnosti a celkové dobré výkonnosti cvičení pro napravování zdravotních
problémů (Demetrovič et. al. 1988). „Gymnastiku” chápeme jako otevřený systém
metodicky uspořádaných pohybových činností esteticko-koordinačního charakteru se
zaměřením na tělesný vývoj a pohybový rozvoj člověka, na udržení a zlepšování zdraví
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(Skopová, Zítko, 2005). V průběhu historie je možno chápat a vidět gymnastiku v mnoha
úrovních. Můžeme se tedy setkat také s pojmem „cvičení“, který zmiňuje Johann Christoph
Guts-Muths na základě zapomenutých antických cvičení a podává tím praktický návod k
provádění cvičení tělesných. Dalším vysvětlením tohoto pojmu je chápání gymnastických
cvičení jako provádění veškerých cvičení včetně atletiky či zápasu (Skopová, Zítko, 2005).
Pod pojmem gymnastika se ještě dnes v severských zemích i celé angloamerické oblasti
chápou všechna tělesná cvičení, která zajišťují všestrannou tělesnou výchovu (Krištofič et
al. 2003). Všechny angloamerické státy, spojují gymnastiku nejen se sportem, ale předpona
gym - se dostala i do výrazů se sportem spojených (gymshoes, gymclothes aj.).
„Gymnastika není účelem, ale prostředkem, jak výcvikem těla zušlechtit člověka, aby byl
tělesně a duševně kulturní, duševně a tělesně harmonický.“ (Skopová, Zítko, 2005).
V literatuře můžeme dále narazit ještě na zmínku o „Turnkunst“, která je spojena s vývojem
gymnastiky. Tímto názvem ke konci 18. století označovali v Německu Jahn s Eiselenem
pouze cvičení na nářadí. Vedle „Gymnastik“ a „Turnen“ (cvičení) se začalo počátkem 19.
století používat i pojmu atletika, zpočátku především pro zápas, až následně pro sporty,
které známe dnes (Kos, 1990). V České republice nahrazoval původní široký význam
pojmu „gymnastika“ plně ekvivalentní výraz „tělocvik“ (Kos, 1990).
Jak vidíme ve stručném přehledu gymnastiky a cvičení, prošly tyto pojmy dlouhým
vývojem. Mnoho autorů se také snaží dělit gymnastiku a cvičení na různé části, proto není
snadné vybrat správný význam těchto pojmů. Naznačujeme tak, že pojmy cvičení a
gymnastika spolu vzájemně velmi úzce souvisí. Narozdíl od pojmu „gymnastika” pojem
„cvičení” navrhuji značně omezit a vymezit jeho význam. Klíčovým prvkem tohoto pojmu
je, že cvičení je zaměřeno na zlepšení nebo udržení komponentů fyzické zdatnosti, spíše
než na dosažení nebo udržení zavedené úrovně. Proto není nutné stanovit konkrétní cíle, je
nutné, aby se osoba stala „fyzicky zdatnou“. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli použít
pojem „cvičení”. Třebaže někteří autoři používají pojem „dechová gymnastika” a jiní
„dechové cvičení”, strukturu a definici uvádějí stejnou.

10.2 Výsledky a jejich diskuze
Použití dechových cvičení u osob po PM dosud není příliš rozšířeno. Samotným cvičením
pro osoby po PM se věnuje pouze několik autorů, kteří se snaží potvrdit či vyvrátit jejich
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účinnost. Na základě současných výzkumů jsou však již stanovena doporučení, podle
kterých by se postižení měli řídit, pokud chtějí dosáhnout optimálního výsledku.
Tento výzkum byl proveden za účelem stanovení, zda dechová cvičení mají vliv pro osoby
po PM, jak tvrdí někteří autoři na základě plicních funkčních testů. V rámci naši práce byla
aplikovana statická a dynamická dechová cvičení u osob po PM. Frekvence dechových
cvičení byla dodržena podle doporučení autorů (Grosse et. al. 1980; Harms, 2001; Kogan
et. al. 1996; Lotters et. al. 2002).
Z vlastní zkušenosti mohu konstatovat, že existuje mnoho faktorů, které mohou přispět ke
špatné funkci plic, a to zejména kouření, chirurgická historie, nebezpečné zaměstnání nebo
životní prostředí, astma, alergie nebo chronické obstrukční plicní nemoci a obezita. Navíc
byla významně dokázána souvislost mezi držením těla a výkonem plic. (Baydur, 2001;
Chen, 1990; Hobson, 1992; Lalloo, 1991). Chen (1990) a Baydur (2001) a jejich kolegové
zjistili, že při poloze na zádech je možno získat nejlepší spirometrické záznamy, ovšem pro
osoby po PM je vhodnější poloha vsedě, proto pro nás bylo důležité provádět dechová
cvičení vsedě a vědět, jak to ovlivňuje plicní funkce.
Předpokládalo se, že dechová cvičení umožňují dostatečné rozpětí plic, pohyb žeber ve
všech úrovních a směrech. Rovněž ovlivňují vývoj silných plic, dostatečné zásobování
kyslíkem při řízeném očišťovaní těla od kysličníku uhličitého a odstraňují nezdravé emoce.
Nadměrné množství kysličníku uhličitého v krevním řečišti se často dává do spojitosti s
mentální únavou, neurastenií a fyzickou vyčerpaností. Cvičení též zlepšují funkce bránice,
následně uvolňuje ramena, trapézové svaly a mají pozitivní vliv na posturu.
Aby cvičení měla pozitivní vliv na dechové svaly, každé dechové cvičení, které jsme se
prováděli, bylo uskutečněno při dýchání nosem s prodlouženým regulovaným výdechem,
ale zčásti i při forsírovaném dýchání. Zde se náš názor sešel s míněním Véleho (2006) a se
spoustou jiných autorů z našeho teoretického východiska (Estenne et al., 1989; Liaw et al.,
2000; Loveridge et al., 1989), kteří prováděli trénink dechových svalů ve formě
inspiračního či exspiračního ústního tlaku. Véle (2006) uvádí, že jestli se dýchá otevřenými
ústy jen s minimálním odporem v dýchacích cestách, vyřazuje se z funkce část dýchacích
svalů, které tak postupně ochabují s nepříznivým vlivem na držení těla. Dýchání s
otevřenými ústy není za normálních podmínek fyziologické.
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Naše statická dechová cvičení uplatňují zejména prodloužený regulovaný výdech nebo i
nádech proti odporu, při kterém se moduluje proud vzduchu podle potřeby úkonu. Proud
vzduchu je při úkonu ovlivňován vůlí. Mluvíme tady o vůlí řízeném dýchání, systém volní ,
regulující dýchaní účelově, jako to praktikuje autogenní trénink nebo jóga.
V první pilotní studii jsme se zaměřili na to, zda jsou dechová cvičení vhodná a účinná.
Informace získané na základě výsledků první pilotní studie jsou rozporuplné. Na jedné
straně se povedlo doložit, že dechová cvičení mají jednoznačně pozitivní vliv u zdravotně
postižených s poruchou míchy, což bylo indikováno anketním šetřením a testy. Zaměřili
jsme se také na řízený osobní rozhovor. U této metody, musíme předpokládat ovlivnění
odpovědí určitou subjektivitou, jak ze strany dotazované strany, tak i ze strany osoby, která
řídila rozhovor. Můžeme se setkat s různými podmínkami rozhovoru - výsledek může být
ovlivněn aktuálním psychickým stavem kupříkladu i v souvislosti s aktuálním zdravotním
stavem, včetně možného neúspěchu při cvičení. Pokud budou výsledky terapie pozitivní,
lze očekávat také pozitivní reakce na zadané otázky. V případě výsledku negativního
můžeme předpokládat negativní odpovědi.
Na druhé straně objektivně se úplně nepodařilo detailně zjistit, jaký vliv mají cvičení na
dechové svaly. Palát (1970) uvádí, že dechová gymnastika je soubor cvičení zaměřených
hlavně na mechaniku dýchání a že dechová cvičení nemohou ovlivnit orgánové změny, ale
mohou částečně upravit poruchy dechové funkce, pokud na dýchacích cestách nejsou
orgánové změny. Tento fakt může být v rozporu s výsledky anketního šetření, ve kterém
respondenti uvádějí, že po cvičení lépe dýchají, vymizely jim bolesti břicha a vnímali
zlepšení vyměšování. Na druhou stranu tyto výsledky podporují myšlenku Smolíkové
(2010), která uvádí, že dechová gymnastika nemá terapeutický vliv pouze uvnitř dechové
soustavy, ale také pozitivně ovlivňuje svaly s dechovou funkcí a má preventivní význam při
korekci sekundárních změn na pohybovém aparátu.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli provést další podrobnější testy. Na základě pozorování
adherence v průběhu studie vyplynula potřeba zvýšit u pacientů víru v pozitivní výsledek.
Mnoho jedinců a zejména těch, kteří jsou na vozíku více než deset let, ztrácí víru v
rehabilitační programy, víru v sebe a v okolí, které jim může pomoci. Závěry první pilotní
studie byly podnětem nejen pro zamyšlení, ale hlavně podkladem pro další výzkum. Na
základě výše zmíněných závěrů bylo rozhodnuto tuto oblast zkoumat i prostřednictvím
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experimentu, navázat na dosud získané poznatky a pokusit se o hlubší, objektivnější a
komplexnější náhled na tuto problematiku. Jako hlavní parametr pro posouzení účinnosti
dechových cvičení se v mnoha studiích zkoumá maximální inspirační tlak ( Estenne et al.,
1989; Liaw et al., 2000; Loveridge et al., 1989; Uijl et al 1999; Romer et al., 2002; Tong et
al., 2008; Verges et al., 2008). V naší studii však pro toto vyšetření nebylo k dispozici
patřičné vybavení. Jako hlavní vyšetření hodnotící dechové funkce byla vybrána
spirometrie. Ze spirometrických hodnot bylo možno odečíst změnu respiračních parametrů
před a po použití dechových cvičení.
V obou pilotních studiích jsme u respiračních parametrů zaznamenali nižší hodnoty, bez
věcně či statisticky významných rozdílů. Post-testové hodnoty nedosáhly oproti pretestovým po šesti měsících věcně a statisticky významného zvýšení jak FEV1 tak i FVC,
což můžeme považovat za ovlivněné individualitou jedince z hlediska věku, pohlaví, míry
postižení a předcházející pohybové zkušenosti. Jinak se v této situaci zachová osoba, která
dříve výkonnostně sportovala, a jinak osoba, která nesportovala. Vše je závislé na svalové
souhře, která pozitivně přispěje k určitému požadovanému pohybovému výkonu. V našem
případě se jednalo o oblast hlubokého stabilizačního systému (HSS), aktivity dechových
svalů. Vysvětlením pro nedostatečně výrazné rozdíly by mohlo být malé množství
sledovaných osob, jak tomu bylo ve výzkumech Uijleho et al. (1999) a Loveridgeho et al.
(1989), anebo lze tento rozpor vysvětlit rozdílnými charakteristikami zkoumaných osob,
jak tomu bylo v Lottersého (2002) studii. Druhá hypotéza týkající se vlivu dechových
cvičení na hodnoty spirometrických vyšetření se potvrdila už jen u některých
parametrů. Hodnoty nebyly statisticky významné, a přesto můžeme hovořit o zlepšení
některých dechových funkcí.
Významně se v obou studiích v post-testech oproti testům, které jsme dělali před půl
rokem, zvýšila expanze hrudníku při nádechu (p = 0.01 a p = 0.00) a při výdechu (v obou
studiích p = 0.00). Byly zaznamenány změny průměrných hodnot mezi skupinami, nikoliv
však významné. Stejných výsledků dosáhli při měření expanze hrudníku Gonca et. al.
(2006) a došli také k podobným závěrům. Můžeme říct, že náš předpoklad v první
hypotéze, že vlivem dechových cvičení dojde k zvětšení exkurze hrudníku při nádechu
a výdechu, se potvrdil.
Pro hodnocení expanze hrudníku se používají dvě metody měření, s
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HK

ve vzpažení (Moll

& Wright, 1972) nebo s HK podél těla (Tomlinson, Barefoot, & Dixon, 1986). Mezi těmito
metodami nebyl prokázán statisticky signifikantní rozdíl (Sharma, Senjyu, & Willams,
2003), a proto jsme používali metodu s HK podél těla.
Na základě výsledků první pilotní studie jsme rozšířili význam dechových cvičení a další
objektivní metody. Výsledky druhé pilotní studie prokázaly, že pomocí dechových
cvičení je možné zlepšit aktivitu bránice, interkostálního svalstva a dalších dechových
svalů. V této souvislosti se nám podařilo potvrdit stanoviska několika dalších autorů, kteří
prokázali, že brániční aktivita může asistovat v mechanické stabilizaci trupu spolu se
současným udržováním ventilace (Bouisset, 1994; Gandevia, 2002; Hodges, 1997; Hodges,
1992, Saunders, 2004). Tito autoři předpokládali, že se brániční aktivita vyskytne tonicky
nebo fázicky ve spojení se silami z každého pohybu s tím, že tato aktivita se spojí s fazickou
respirační aktivitou bránice. Koordinace mezi respirační a posturální funkcí bránice byla
vyšetřovaná během opakovaného pohybu horních končetin. Na základě výše řečeného a
výsledků našich testů si můžeme říct, že dechová cvičení, která jsme prováděli s
doprovodnými pohyby horních končetin, byla vybrána správně a mají určitou účinnost.
Rovněž Hodges (1997) dokázal, že bránice přispívá k posturální kontrole během stabilizaci
trupu a dobrovolných pohybu končetin.
Z RTG snímku vidíme, že jedinec po PM s vysokou míšní lézí má slabou koordinaci
bránice, přičemž slabá koordinace bránice a břišních svalů může mít za následek sníženou
stabilitu a dysfunkce bederní páteře. Z našich RTG výsledků opět předpokládáme, že
pomocí dechových cvičení pomáháme stabilizaci páteře díky zpevnění dolního úseku páteře
a zvýšení nitrobřišního tlaku, jak to bylo prokázáno v několika studiích (Hodges, 2005;
Kolář, 2009; Miyamoto, 2002). Vycházeli jsme z toho, že vědci, kteří studovali aktivitu
bránice, poukazují na to, že bránice a břišní svaly dohromady vytvářejí hydraulický efekt v
břišní dutině, který pomáhá stabilizace páteře (Kolář, 2009; Miyamoto, 2002) díky
zpevnění bederní páteře a zvýšení nitrobřišního tlaku (Hodges, 2005).
Obě hodnocení, pozorování mobility pravé hemidiaphragmy a měření pohybu dolních
žeber, které byly provedeny pomocí RTG metody v této studii, jsou významné. Tento test
je snadno ovladatelný v klinické praxi, poskytuje spolehlivou metodu, kterou se měří
brániční mobilita a může sloužit také pro zdravotnické pracovníky, kteří se snaží vytvořit
funkční diagnózy, anebo monitorovat reakce na pohybovou léčbu. Toto je důležité, protože
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svalovou dysfunkci bránice lze pozorovat v různých klinických situacích, včetně pacientů s
muskulární dystrofií, pacientů s úrazem bráničního nervu, pacientů, kteří podstupují hrudní
nebo břišní operace a pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (Ayoub, 2001; Kang,
2011; Maish, 2010; Roberts, 2009).
Spolehlivé nástroje jsou v klinické praxi nezbytné, protože použití subjektivních metod by
mohlo ohrozit dosažené výsledky. Z toho důvodu je velmi důležité, aby jakékoli nástroje
nebo metody posuzování byly hodnoceny s ohledem na jejich spolehlivost, aby bylo
zjištěno, že chyba měření se snižuje, a rovněž byly zjištěny změny v měřeném parametru
(Kimberlin, 2008).
Průměrná mobilita dolních žeber v post-testu při nádechu a výdechu byla 6 ± 45 mm., což
je odlišné od pre-testových výsledků (2 ±

35 mm) a muže to hovořit o podobných

hodnotách v pohybu bránice, což potvrzuje naši třetí hypotézu, tedy že RTG snímky
ukážou odlišné vstupní a výstupní hodnoty. Věcná významnost rozdílů mobility dolních
žeber ukázala středně velký rozdíl (d = 0,6). Tyto věcně významné rozdíly se projevily jako
významné z hlediska statistického. T – test ukázal statisticky významnou hladinu, p =
0,001.
Podle Simona (1969) většina zdravých dospělých má brániční exkurze ≥ 30 mm. Houston a
kol. (1995) uvádějí, že normální brániční mobilita je > 20 mm, a Gerscovich a kol. (2001)
uvádí podobné výsledky jako Houston et al. (1995). I když hodnoty pohybu dolních žeber
pozorované v naší studii nemůžeme považovat za normální, v literatuře nejsou snadno
dohledatelné studie, které by popsaly referenční hodnoty pro tuto proměnnou. Kromě toho
neexistují žádné prediktivní rovnice pro normální brániční mobilitu a mobilitu dolních
žeber v rámci české populace, obzvlášť mezi osobami po PM, což dokazují naše již výše
zmíněné

názory v oblasti subjektivního hodnocení souvislostí, že každý jedinec je

individualita. Nicméně je velmi důležité pochopit prediktivní hodnotu této proměnné tak,
aby se optimalizovalo vyhodnocení brániční dysfunkce a umožnilo se tak vzniku zaměřené
terapie.
V získaných minimálních a maximálních hodnotách bylo zjištěno velké rozmezí variace (v
mm), a takové změny byly uvedený také v jiných studiích (Boussuges 2009; Gierada, 1998;
Simon, 1969). Tato velká variabilita v hodnotách pohybu dolních žeber a brániční
pohyblivosti může být ovlivněna pacientovým BMI (Body Mass Index - Index tělesné
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hmoty), který je užitečným měřítkem pro posouzení nadměrného tělesného tuku. Podle
mezinárodní klasifikace (World Health Organization, 2000) je BMI mezi 25 a 29,9 u
dospělého považován za nadváhu. Je známo, že obezita brání respirační mechanice, protože
snížení funkční reziduální kapacity v důsledku hrudní komprese má za následek zvýšení
bránice (Enzi, 1990). Zvyšuje se tudíž mechanická práce, která je nutná pro dýchání a
bránice tak působí proti tlaku roztaženého břicha, který muže omezit pohyblivost bránice
(Zerah, 1993). V naší studii je toto velmi důležitým faktorem, poněvadž osoby po PM často
trpívají nadváhou a obezitou více než osoby ze zdravé populace. Domníváme se, že
pozorovaná průměrná brániční pohyblivost a pohyb dolních žeber by mohly být vyšší,
pokud by průměrná obezita účastníků byla nižší.
Jiné studie používají hrudní rentgen k posouzení mobility bránice, ale do dnešního dne
prakticky nikdo neanalyzoval spolehlivost měření získaných touto metodou. Dalšími
faktory, které nás vedly k volbě této metody je její relativní jednoduchost při srovnání s
jinými metodami pro hodnocení brániční mobility a pohybu dolních žeber. Snadnost
přístupu k radiologickému vybavení v nemocnicích a na klinikách, snadnost použití, nízké
náklady a schopnost zhodnotit oba brániční kopule jsou dalšími výhodami této metody.
V anketním šetření jedinci po cvičení uváděli, že je cvičení v počátečních fázích nácviku je
docela silové a cítí svalové napětí v oblasti pletence horních končetin, šíje a zad. Tento
vedlejší jev by mohl být brán jako negativní účinek terapie. Anebo naopak můžeme
považovat napětí jako pozitivní stimulační účinek. Aby jedinci předešli napětí,
doporučovali jsme, před cvičením a po cvičení protahovaní svalů v oblasti horního
pletence.
V rámci studijního pobytu v zahraničí jsme prováděli dechová cvičeni také. Kromě
doporučeného protahování po cvičení jsme prováděli rovněž míčkování. Tato technika
pomáhá uvolnit svalové spazmy, bolestivé změny ve svalech a v okolních strukturách.
Slouží též k celkovému uvolnění. Jebavá (1994) naše myšlenky potvrzuje a uvádí, že
míčkování je komplexní masážní metoda facilitující nádech a inhibující výdech. Míčkování
relaxuje a protahuje krční svaly a svaly pletence ramenního, reflektoricky ovlivňuje hladké
svaly průdušek a uvolňuje jejich spasmus.
Po konzultacích s psychology v centru „Paraple“ a na zahraniční stáži v centru PTU jsme
dospěli k závěru, že otázka adherence je velmi důležitá, a proto jsme po konzultaci s
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psychology vytvořili několik pravidel, která je třeba dodržovat při provádění dechových
cvičení:


vysvětlit, jak cvičení provádět



procítit, jak cvičení na jedince celkově působí



kolektivní odpovědnost (pokud provádíme skupinová cvičení)



„zapnout a uvolnit“ svaly, aby pacient získal povědomí o tom, jak cvičení fungují



cvičení pouze ukázat, provedení nechat na jedincích - v případě, že cvičení nevychází,
zeptat se, co nevychází, ukázat znovu a opět nechat samostatně provádět cvičení



zpětná vazba - po cvičení se zeptat: Co pro Vás bylo by užitečné? Co jste cítil? Co si ze
cvičení odnesete?

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí v rámci studijních povinností jsme měli možnost řadu
našich výsledků a předpokladů ověřit v praxi u osob, které nebyly dříve zacvičeny a
seznámeny s obdobnou situací, a to včetně osob s poliomyelitidou. Chtěli bychom v tomto
kontextu dále pokračovat i u nás a zkoumat vlive dechových cvičení na stav osob s
poliomyelitidou. Zde bychom však museli důkladně zvážit výběr cvičení a motivaci
vzhledem k věku jedince.
Na základě osobní zkušenosti v zahraničí soudíme, že je třeba zaměřit se na získání pocitu
kontrakce a relaxace v celkovém kontextu.
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11 ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO PRAXI
11.1 Závěry


Disertační práce se zabývala využitím dechových cvičení u osob po poranění míchy.
Účelem této studie bylo určit vliv dýchání u jedinců po poranění míchy, vytvořit
dechová cvičení a analyzovat jejich efektivitu.



Byl sestaven typ evaluačního výzkumu. U respondentů jsme aplikovali dechový
program. Výzkum byl zaměřen na popis aktuálního průběhu a určení toho, zda se
daných cílů dosahuje a které další efekty jsou přítomny. Také jsme používali typ
“stav” (status). Byla sledována specifikovaná skupina (jedinci po PM), aby se zjistily
charakteristiky (vliv dechových cvičení) objektu pozorování. Pilotní studie byla
koncipována jako vnitroskupinový, jednofaktorový experiment, kde byly sledovány
změny výstupních proměnných u jedné skupiny na začátku experimentu a po šesti
mísicích, tj. na konci experimentu



Výsledky našeho sledování prokázaly pozitivní význam dechových cvičení pro osoby s
PM. Limitujícím faktorem naší studie může být zaměření studie pouze na specifickou
část populace, a proto nemůžeme výsledky zcela generalizovat. Pozitivní význam
dechových cvičení pro osoby s PM není ovšem zanedbatelný. Dechová cvičení
pozitivně ovlivňují exkurze hrudníku i spirometrické parametry osob po PM.
Pravděpodobné, že DC působí formativně i na držení těla, což zpětně ovlivňuje další
funkce a orgány.



Dechová cvičení přispívají u osob s PM k lepšímu odkašlávání, řízenému vyměšování,
eliminují bolesti břicha. Cvičení ovlivňují zpevnění svalů a přispívají pocitu vitality a
subjektivně vnímanému zlepšení dechové funkce.



Lze dohladovat pozitivní účinek dechových cvičeni na celkový pohybový systém nebo
na pohybové segmenty.



Výsledky této studie nás vedou k závěru, že měření pohybu dolních žeber pomocí RTG
můžeme využít k nepřímému vyhodnocování mobility pravé hemidiaphragmy.
Rentgenová metoda se snadno používá v klinické praxi a poskytuje spolehlivý způsob,
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pomocí kterého se měří rozsah brániční mobility.


V obou pilotních studiích byl při měření expanze hrudníku zjištěn pozitivně statistický
význam při nádechu (p = 0,01; p = 0,00) a při výdechu (p = 0,00). Tato zjištění
poskytují přesvědčivé důkazy o účinnosti dechových cvičení.



V naší studii jsme zjistili, že plicní funkční parametry ukázaly významné procentuální
zlepšení. Avšak pro proměnné, jako jsou FVC, FEV1, nebyly ve studiích zjištěny žádné
statistické významné rozdíly mezi pre-testem a post-testem. Zaznamenány pouze
nepatrné změny průměrných hodnot, nikoliv však signifikantní. Tyto výsledky jasně
ukazují, že dechová cvičení mají účinek na plicní a respirační funkce.



Procentuálně se dechová frekvence průměrně snížila o 13,12 % v první PS a o 16,22 %
v druhé PS.

Na závěr lze říct, že i přes omezení v podobě nízkého počtu sledovaných jedinců po PM
můžeme do určité míry odvodit využitelnost dechových cvičení. Zejména z důvodu malého
počtu zkoumaných osob však nelze výsledky této práce generalizovat na celou populaci.
Mohou být přenositelné pouze pro obdobnou populaci osob po poranění míchy.

11.2 Doporučení pro praxi


Doporučujeme, aby pacienti s kompletním PM brzy po stabilizaci jejich zdravotního a
neurologického stavu začali provádět také dechová cvičení.



Dbát na individualitu jedince: věk, pohlaví, doba po úrazu a následky úrazu, tělesný,
psychický, sociální stavy jedince atd.



Přizpůsobit dechová cvičení intenzitě postižení jedince.



Prostřednictvím motivace zvýšit adherence k pravidelnému cvičení.



Vytvořit vhodné podmínky včetně odborných k realizaci dechových cvičení.



Doporučujeme RTG metodu pro objektivní zjištění účinku cvičení.



Doporučujeme provádět dechová cvičení 4-5krát týdně 1krát denně. Terapie by měla
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trvat cca 40–50 minut (individuálně nebo skupinově).


U jedinců po PM doporučujeme při cvičení zařazovat prvky uvolnění a protažení
participujících pohybových segmentů.



Na závěr provádění dechových cvičení doporučujeme celkové uvolnění pomocí
relaxačních metod.



Dechová cvičení jsou snadno dostupná pro jedince po PM a jsou vhodná pro domácí
provádění a mohou sloužit jako prevence možných fatálních následnků.
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Příloha č 1: Souhlas etické komise
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Příloha č 2: Informovaný souhlas
Název studie: „Vliv dechových cvičení u osob s poranění míchy“
Jméno:
Účastník byl do studie zařazen pod číslem:
Dnešního dne jsem byl (a) poučen (a) o charakteru, o cíli studie a spůsobu průběhu
výzkumu, ktereho se bude dobrovolně účastnit, a souhlasím s použitim údajů o průběhu
výzkumu za účelem zpracování doktorské práce Vetkasova Artema, doktoranta v oboru
kinantropologie, katedry zdravotní tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství, fakulty
tělesné výchovy a sportu UK v Praze.
Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, měl/a
jsem možnost se řešitele zeptat na vše, co jsem považoval/a za pro mne podstatné a
potřebné vědět. Na tyto mé dotazy jsem dostal/a jasnou a srozumitelnou odpověď.
Jsem informován/a, že mám možnost kdykoliv od spolupráce na projektu odstoupit, a to i
bez udání důvodu. Byl (a) jsem informován (a), že všechna data budou zachována v
anonymitě. Rovněž pro výzkumné a vědecké účely mohou být moje osobní údaje
poskytnuty pouze bez identifikačních údajů (anonymní data) nebo s mým výslovným
souhlasem. Já naopak nebudu proti použití výsledků z této studie.
Tento informovaný souhlas je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu,
z nichž jeden obdrží moje osoba (nebo zákonný zástupce) a druhý řešitel projektu.
…........................

…...........................................................

Podpis účastníka:

Podpis pracovníka provádějící výzkum:

Datum

Datum:
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Příloha 3. Hodnotící dotazník

Hodnotící dotazník pro členy skupiny
1. Pociťujete omezené dýchání po úrazu?
Ano

Nevím

Ne

2. Máte zkoušenoststi s pravidelným řízeným pohybem (výkonnostní sport, rekreační)?
Ano

Ne

3. Prováděl(la) jste někdy dechová cvičení před postižením nebo po postižení ( v rámci
rehabiletace)?
Ano

Ne

4. V současné době pociťujete nějaké obtíže?


Pohybový systém (vypsat)



Psychické (vypsat)



Sociální (vypsat)

5. Domníváte se, že trénink dechových svalů má pro Vás pozitivní účinek?
Ano ( Jaký popsat, proč) Nevím

Ne

6. Myslíte si, že používané léky mohou ovlivnit dechové cvičení?
Ano Nevím Ne
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Příloha 4. Klasifikace dechových cvičení a jejich zaměření
Tréninkové metody

Metodika

Faktory tréninku

Účinky na organizmus

Doporučení

Kontraindikace

Metody bez dýchacího přístroje
Čchi-kung,
pranayama

Pokles dechové frekvence.
Hyperventilace
Čtyři fáze dýchání: nádech - (ventilace přesahuje
pauza - výdech - pauza.
potřebu těla pro
výměnu plynů)

Normalizace psychických Vhodný pro všechny
procesů v těle; postupné
věkové kategorie a
celkové zlepšení v oblasti nevyžaduje předběžné
zdraví a posílení
přípravy.
imunitního systému.
Bez specialista
Vzhledem k praxi
problematické se naučit
meditace se také rozvíjí
čtyři fáze dýchání a
pozornost a soustředění,
použít ji při výkonu
což zvyšuje výkon a
několika klíčových
paměť; jak se zbavit
jogínů.
chronických onemocnění a
vyhnout se škodlivým
zvyky.

Nejsou žádné
kontraindikace

Trojfázové dechové
techniky: Systém L.
Koflera.

1)Mimovolný, tichý nádech
(přes nos); 2) výdech; 3)
krátká pauza.

Expirační
Zajišťuje účinnost těla Může snadno zvládnout
odpor.Pokles
prakticky v jakémkoliv
jakoukoli člověk
dechové frekvence. prostředí. Posiluje všechny
orgány lidského těla v
souvislosti s dýcháním
(hlasový aparát, plíce a
bránice).

Nejsou žádné
kontraindikace

Trénink výkonných
rezervů dechové
soustavy podle S.N.
Kuchkina

Metodika: + 3 nádechů, + 3 Odpor při nádechu a
výdechů "(Super-hluboké
výdechu. Hypoxie
nádechy a výdechy)
redukce PO2
(hypoxický stimul).
Hyperkapnie
(hypercapnické
stimul)

Na posílení VC. Zvýšení
pevnosti a vytrvalostí
dechových svalů

Pro zlepšení VC je
třeba použit jako
kompletní plný jógový
dech. 15-20 krát za den

Nedoporučuje se pro
osoby s vysokým
krevním tlakem

Metoda Andreeva
(zadržování dechu)

Při chůzi nebo pomalý běh,
Hypoxie redukce
Výsledkem je: připravuje
následující doporučení: 2
PO2 (hypoxický
organizmus k zátěž,
kroky nádech, dech držat na stimul). Hyperkapnie poskytuje dlouhodobou
4 kroky, vydechnout na 2
(hypercapnické
adaptaci na hypoxii.
kroky, výdech držat na 4
stimul)
kroky.

Cvičit pouze pod
dohledem lékaře nebo
specialisty, která se
konala specializaci

cvičení pouze pod
dohledem lékaře nebo
specialistů

Metoda (volní
likvidace hlubokého

Zadržet dech po výdechu
tak dlouho, jak je to možné

Cvičit pouze pod
dohledem lékaře nebo

Nejsou žádné
kontraindikace

Hypoxie redukce
PO2 (hypoxický

Výsledkem je: připravuje
organizmus k zátěž,
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dýchání) podle K.P.
Buteyko

(obvykle 60 sekund)

stimul). Hyperkapnie
(hypercapnické
stimul)

poskytuje dlouhodobou
adaptaci na hypoxii.

specialisty, která se
konala specializaci

Metod Y. Bulanova
(zadržování dechu)

Nadechneme se, poté se bez Hypoxie redukce
Astma, koronární srdeční
výdechu ještě jednou a
PO2 (hypoxický
onemocnění,
nakonec uděláme ještě
stimul). Hyperkapnie
zásoby tuků, tonizujé
jeden extra vdech –
(hypercapnické
svalý systém.
zadržení dechu na cca 3
stimul)
vteřiny – výdech, výdech po
druhé a výdech po třetí do
úplného vyprázdnění plic –
opět zadržení dechu na 3
vteřiny a přitlačení na
bránici. Cvičení se provádí
tak dlouho, dokud
nevznikne silná hypoxie,
která nutí k zastavení
cvičení.

Dechová cvičení,
Strelnikova
("herecké" dechové
cvičení)

Nádech drží při stlačování
hrudníku. Nádech extrémně aktivní (pouze
přes nos), výdech - zcela
pasivní (přes ústa potichu).

Dechový odpor při
inspiraci

Obnoví porušené dýchání
Dechových cvičení
nosem; zlepšuje drenážní začít s třemi opakování,
funkci průdušek;
postupně se zvyšuje na
odstraňuje některé
opakování.
morfologické změny v
dýchacích cest; napomáhá
resorpce zánětlivých
nádorů; stanoví narušenou
funkci kardiovaskulárního
systému, posiluje krevní
oběh; zvyšuje celkovou
odolnost organismu, jeho
tonus, zlepšuje neuropsychologické stav;

Holotropní dýchání,
rebirthing, vivation,
S.Grof

Hlubší a rychlejší plynulé
dýchání než v normálním
stavu; motivující hudba;
holonavtu pomoc při
uvolnění energie pomocí
specifických metod práce s
tělem.

Tento systém
plynulého dýchání
zaměřen na
odstranění stresu

Mají velmi silným léčivým
Dýchání může
Seminář nemůže
a transformačním
zahrnovat dramatické zúčastnit, těhotné ženy,
účinkem. Seanci v mnoha zážitky doprovázené
lidé s
případech vyvádejí na
silnými emocionálními
kardiovaskulárními
povrch obtížné emocí a
a fyziologickými
problémy, vysoký
všechny druhy fyzické
reakcí.
krevní tlak velmi vážná
pocity. Jejich úplný projev
duševní choroba,
umožňuje zbavit se jejich
nedávný chirurgický
obtěžování vlivu. Tento
zákrok, čerstvé stehy,
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Takové cvičení se
doporučuje, více než
třikrát denně.

Kontraindikace
neznámé

Nejsou žádné
kontraindikace

proces čištění a
osvobození od starých
zranění. Jejich úplný
projev umožňuje zbavit se
jejich obtěžující vlivu.
Tento proces čištění a
osvobození od starých
zranění
"Vzlykající" dýchání
Y.G.Vilunas.

Prostřednictvím
specifických metod práce s
tělem

Odpor při výdechu.

Technika umožňuje
obnovu: bronchiální
astma, kardiovaskulární
onemocnění, peptické
vředové choroby.
Cukrovka, ischemická
choroba srdeční,
hypertenze, paradentóze
paradentóze,
cardiosclerosis

zhoršení infekčních
onemocnění a
epilepsie.

neznámý

kontraindikace
neznámé

Cvičení může být
jednou denně v
dopoledních hodinách,
začínat 5 minut.

kontraindikace
neznámé

Přístrojové metody
DDP (doplňovací
Zvýšení škodlivého prostor
dechový prostor) (vzduch, se nepodílí na
dýchání přes trubku
výměny plynů, ale je v
(A.Galuzin) respirátor
dýchacích cestách)
plynová maska,
potápěčský dýchací
přístroj

Hypoxický trénink
(gipoksikatory)
Hypoxie normálního
tlaku, intervalní,
hypoxický trénink.

Zvýšení minutové
ventilace a alveolární
Zvýšení síly a vytrvalostí
dýchacích svalů
Efektivní adaptace na
hypoxii -giperkapnii,
změny acidobazické
rovnováhy. Zvyšuje
mentální pozornost a
výkonnost.

Intervalní hypoxický
Hypoxie (hypoxický Zlepšení práceschopnosti,
trénink probíhá v kontextu
stimul).
snížení únavy
plánovaného tréninkového
Schopnost vydržet větší
procesu samotného
zatížení během tréninku,
sportovního tréninku, kdy
jakož i urychlit proces
sportovec si může
obnovy.
odpočinout a kdy mohou
být jeho kompenzační úsilí
mechanismy směřovaný k
vrácení pouze hypoxické
hypoxii.
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kontraindikace
neznámé

Použití lokálního
podtlaku
(hyperbarické
komory) (Avanessov
V.U)

Přerušovaný trénink v
komoře, v níž se osoby
denně nebo každý druhý
den provádejí od 30 minut
do několika hodin při
"výšké" 3000 - 5000 m.

Dýchový vibrátor,
dechový oscilátorný
elektrický trenažér,
elektrostimulátor
bránice , počítačové
systémy s biologickou
zpětnou vazbou

Hypoxie (hypoxický Zlepšení práceschopnosti, Vyžaduje více času pro
stimul).
snížení únavy
kompresi a dekompresi,
Schopnost vydržet větší
který je doprovázen
zatížení během tréninku, nepohodlí a negativním
jakož i urychlit proces
účinkem malých
obnovy.
barotraumatu
Odpor při výdechu

LISDMO metoda
(libovolný snížení
dechového
minutového objemu)
Agadžeňan N. A. a
kol

Trénink dechových svalů
Adaptace dechových
svalů, bronchiálního
stromu a plicní tkáni k
aerodynamické odporové
zátěže

kontraindikace
neznámé

Hypoventilace
Dlouhodobá adaptace k
(abnormálně pomalé
hypoxii
a povrchní dýchání,
Vznik rozvětvené
což má za následek v
konstrukční systémné
krvi prudký nárůst stopa, přímého a křížového
oxidu uhličitého)
ochranných účinky

kontraindikace
neznámé

Hypoxie (hypoxický
stimul).
Hyperkapnie
(hypercapnický
stimul).

Nejsou žádné
kontraindikace

Individuální dýchání
trenažér (simulátor
Frolova)

Prováděné dýchání přes
vodu. Odpor při nádechu a
výdechu v 20 mm.vodn.st.
Snížení frekvence dýchání

Complex
"Samozdrav"
(Capnicator)
Agadžeňan N. A. a
kol.

20 minut denně. Trenažér je Hypoxie (hypoxický Připravuje tělo k zatížení,
určen pro trénink dýchání.
stimul).
"naladí", dechový a
Kapnometer pro měření
Hyperkapnie
kardiovaskulární systémy
minutového objemu
(hypercapnický
k tréninkovému režimu.
dýchání a oxidu uhličitého.
stimul).
Také zlepšuje proces
obnovy těla po cvičení.

Dechový vibrátor
"Manuk".

Klaustrofobie

Odpor při výdechu

Dlouhodobá adaptace k
Vyžaduje účast lékaře
hypoxii. Adaptace na
řízení stanovení
hyperkapnií
procedury a jejích
Zvýšení prahu vzrušením parametrů, vyžaduje
chemoreceptorů CO2
velmi pečlivě
Normalizace oxidu
dodržovat specifické
uhličitého. Trénink
techniky dýchání na
dechových svalů.
přístroji.
Adaptace dechových svalů
bronchiálního stromu a
plicní tkáni k
aerodynamické odporové
zátěže.

Trénink déchových svalů.
Adaptace k hypoxii
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Nejsou žádné
kontraindikace

kontraindikace
neznámé
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