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1. ÚVOD 

Chronická plicní onemocnění jsou velmi závažný a aktuální problém nejen u 

nás, ale i ve světě. Stále více se diskutuje o problematice plicních chorob a jejich 

dopadu na kvalitu života lidí. V práci se zabývám zejména chronickou obstrukční plicní 

nemocí (CHOPN), neboť její výskyt stále stoupá a patří k nejčastějším příčinám úmrtí u 

lidí. Existuje mnoho rizikových faktorů ovlivňující CHOPN, mezi které patří vliv 

kouření, znečištěné ovzduší, genetické vlivy či životní styl, věk a pohlaví. CHOPN 

velmi ztěžuje život pacienta, ať už se jedná o oblast sociální, rodinnou či pracovní. 

Pokud je stav velmi závažný, tak lidé mohou být omezeni v denních běžných činnostech 

a jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. Jsou to pacienti, kteří potřebují oxygenoterapii 

nebo mají kardiovaskulární problémy. V dnešní době jsou u nás pacienti málo 

edukováni o průběhu rehabilitace a vlivu inhalační léčby. Důležité je nemocné 

informovat o možnostech terapie doma po skončení hospitalizace v nemocnici. Pacienti 

by měli být upozorněni na správnou techniku a průběh domácí léčby, instruováni o 

jednotlivých postupech a cvicích, které by měli provádět. 

V teoretické části se věnuji popisu chronické obstrukční plicní choroby. Dále se 

zaměřuji na vliv respirační fyzioterapie, kdy hlavním cílem je zmírnit příznaky, udržet 

kvalitní život pacienta a co nejdéle umožnit, aby nemocní mohli provádět běžné činnosti 

bez velkých omezení. Ráda bych také poukázala na pozitivní dopad inhalační léčby a 

shrnutí jednotlivých fyzioterapeutických postupů, které jsou nedílnou součástí při léčbě 

chronických plicních onemocnění. V praktické části, kde vycházím hlavně 

z poznatků teoretické části, jsou zpracované dvě kazuistiky, které jsou doplněny o 

spirometrické vyšetření a škálu dušnosti mMRC před a po terapii. Pomocí nichž můžu 

porovnávat vliv inhalace léku na statické i dynamické hodnoty a posoudit zda techniky 

respirační fyzioterapie zlepšily účinnost inhalovaného léku.  

Motivací pro výběr tématu je blízký vztah k respirační fyzioterapii. Často ji 

využívám u pacientů s různými diagnózami a velmi mě zajímalo její působení 

v kombinaci s inhalační léčbou. K výběru tématu přispěl i výskyt chronické obstrukční 

plicní nemoci v rodině, a proto by bylo dobré nasbírat i nové informace a zkušenosti, 

které se týkají komplexní léčby u chronických plicních onemocnění.  
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Účelem je zkoumat výhody inhalační léčby doplněné  technikami respirační 

fyzioterapie na léčbu u pacientů s CHOPN a zjistit zda má respirační fyzioterapie vliv 

na účinek inhalovaného léku.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

2. Anatomie dýchacích svalů 

Nedílnou součástí při dýchání jsou dýchací svaly. 

Rozdělení: 

- Vdechové svaly (inspirační), jež zvětšují hrudní dutinu. 

- Výdechové svaly (expirační), které zmenšují hrudní dutinu, a tím dochází 

k poklesu žeber. 

Vdechové i výdechové svaly se dále dělí na hlavní a pomocné. Jestliže se objevují 

dechové obtíže či chorobné stavy, a pacient musí vynaložit větší úsilí při dýchání, 

aktivují se pomocné svaly. Hlavní svaly se zapojují vždy u výdechu i nádechu (Čihák, 

2013; Čihák, 2011). 

2.1 Expirační svaly 

 Mezi expirační svaly se řadí mm. intercostales interni, mm. intercostales intimi, 

které nevynaloží takovou práci při dýchání jako inspirační svaly, protože výdech 

probíhá spíše pasivně (Čihák, 2013). 

Pomocné výdechové svaly (Čihák, 2013):  

- musculi abdominis 

- musculus iliocostalis 

- musculus erector spinae 

- musculus serratus posterior inferior 

- musculus quadratus lumborum 

- musculus transversus thoracis  

2.2 Inspirační svaly 

Do inspiračních svalů patří bránice, mm. intercostales externi a mm. scaleni 

(Čihák, 2013). 

Pomocné vdechové svaly (Čihák, 2013):  

- musculus pectoralis major 

- musculus pectoralis minor  

- musculus latissimus dorsi 
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- musculus serratus anterior 

- musculus serratus posterior superior 

- musculus subclavius 

- musculus sternocleidomastoideus   
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3. Fyziologie dýchání 

3.1 Dýchací systém 

Dýchací soustava zabezpečuje výměnu plynů mezi vnějším prostředím a 

jednotlivými tkáněmi. Můžeme ji rozdělit na dva oddíly - dýchací cesty a plíce. Dýchací 

cesty zajišťují přenos dýchacích plynů mezi nosní dutinou a plícemi. Odlišujeme horní 

cesty (dutina nosní, nasopharynx) a dolní cesty dýchací (larynx, trachea, bronchi). Plíce 

patří k párovým orgánům (pravá a levá), které se nachází v pleurálních dutinách. 

Skládají se z laloků, jež se dělí na plicní segmenty (Dylevský, 2009; Čihák, 2013). 

Během inspiria atmosférický tlak rozpíná plíce a ty se dostávají k blízkému 

kontaktu se stěnou pleurálních dutin. Jestliže nastane expirium, tak plíce zůstávají 

přitisknutá na stěnu pleurální dutiny a díky hladké svalovině a elastickému charakteru 

se stahují k hilu. Časový podíl normálního dýchání se uvádí 1:3, kdy na výdechu se 

uplatňuje elastický tah plíce, kdežto na nádechu rychlost příčně pruhovaného svalstva 

inspiračních svalů (Čihák, 2013).  

3.2 Mechanika a řízení dýchání 

Pro dýchání je potřeba řídící centrum, které je uložené v prodloužené míše. 

Dochází k ději, kdy se střídají dvě fáze - inspirium (nádech) a expirium (výdech).  

Při inspiriu se uplatňují odstředivé a dostředivé spoje, mezi které patří bloudivé nervy, 

vlákna bráničních a míšních nervů inervující inspirační svaly. Vliv na nádech má také 

mozková kůra, a proto se na nádechu může do určité míry podílet i vůle. Do 

inspiračního centra proudí mnoho informací z receptorů, tím se podráždí a vysílá 

impulzy prostřednictvím míšních drah a nervů ke svalům. Svaly se poté kontrahují a 

dochází k nádechu. Po nádechu nastává podráždění plicních receptorů a centrum se  

utlumí. Aktivuje se expirační centrum. Expirační centrum nemá takový podíl na 

výdechu, jako tomu bylo u nádechu. Výdech je spíše pasivní děj (v klidu), díky 

pružnosti plicní tkáně a hrudní stěny. Aktivní děj se z něho stává při určité činnosti 

(námaha, zpěv). Dechový cyklus je měněn emocemi (radost, strach), termoregulací a 

ději, jež mají blízkou spojitost s dýcháním - zpěv, kýchání, polykání (Dylevský 2009; 

Rokyta, 2016). 
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3.3 Dýchací pohyby 

Dýchací pohyby umožňují ventilaci plic a ovlivňují držení těla. Jejich intenzita 

je dána krevním zásobením. Může být buď klidová, průměrná či forsírovaná. 

K dýchacím pohybům dochází ve třech sektorech hrudníku - dolní (abdominální -

bránice až pánevní dno), střední (dolní hrudní - bránice až Th5), horní (horní hrudní 

neboli apikální - mezi Th5 až k dolnímu krčnímu obratli). Nejčastěji se objevuje břišní 

typ dýchání. Při správném průběhu dýchání se nejdříve aktivuje sektor abdominální, 

poté střední a na závěr horní hrudní, tento průběh se nazývá dechová vlna (Dylevský, 

2009; Véle, 2005). 

Významnou složkou u dýchání hraje i poloha těla a pohyb páteře, kdy při 

předklonu hrudní páteře (anteflexi) dojde k poklesu žeber a zúžení mezižeberních 

prostorů. U retroflexe nastává opačný děj. U usilovnějšího dýchání se mohou zapojit 

více pomocné svaly než normálně a vznikne tak větší tlak na páteř. Po dlouhodobější 

převaze může dojít i k vertebrogenním poruchám (Véle, 2005; Dylevský, 2009). 
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4. Chronická obstrukční plicní nemoc 

4.1 Definice 

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je v dnešní době často se 

vyskytující onemocnění. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že jde o 

progresivní život ohrožující onemocnění plic, které způsobuje dušnost a předurčuje 

k exacerbacím. Snižuje se průtok vzduchu v průduškách a může vzniknout zánětlivá 

reakce v dýchacích cestách či plicích důsledkem inhalace škodlivých částic a plynů. 

Postupně se příznaky zhoršují, což vede k přetrvávající dušnosti nejen při námaze, ale i 

v klidu (WHO, 2016). 

 Rychlost a průběh CHOPN je u každého pacienta odlišný, závisí na závažnosti 

symptomů - dušnost, kašel, expektorace hlenu, snížení zátěžové kapacity (Kolek, 

Kašák, Vašáková, 2011). 

4.2 Klasifikace 

 Dle spirometrie či počtu exacerbací dělíme CHOPN na čtyři stádia, stádium 

lehké, středně těžké, těžké a velmi těžké (Kolek, Kašák, Vašáková, 2011).  
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Tab. 1 Klasifikace CHOPN podle tíže (Kolek, Kašák, Vašáková, 2011) 

Klasifikace CHOPN podle tíže 

Stádium Spirometrická 

charakteristika 

Klinická charakteristika 

I: lehké FEV1/FVC˂0,70 

FEV1≥ 80% NH 

pacient s chronickými nebo bez chronických 

příznaků (kašel, expektorace); pacient si ještě 

nemusí uvědomovat, že jeho funkce plic je již 

abnormální 

II: středně těžké FEV1/FVC˂0,70 

50% ≤ FEV1˂ 80% NH 

 

pacient s chronickými nebo bez chronických 

příznaků (kašel, expektorace); příznaky obvykle 

progreduje a objevuje se namáhavá dušnost; 

v tomto stádiu většinou pacient vyhledává 

lékařskou pomoc pro dušnost nebo pro 

exacerbaci 

III: těžké FEV1/FVC˂0,70 

30% ≤FEV1˂50%NH 

 

pacient s chronickými nebo bez chronických 

příznaků (kašel, expektorace; typické je zhoršení 

dušnosti, která limituje pacienta v jeho denních 

aktivitách; exacerbace se opakují a prakticky 

vždy ovlivňují kvalitu života. 

IV: velmi těžké FEV1/FVC˂0,70 

FEV1˂30%NH nebo 

FEV1˂50%NH + PH, 

CP nebo CHRI 

 

 

kvalita života je zjevně velmi zhoršena; 

exacerbace mohou být život ohrožující 

FVC - usilovná vitální kapacita, FEV1 - usilovně vydechnutý objem za 1. sekundu, hodnota FEV1 

je udávána po bronchodilataci, NH - náležitá hodnota, PH - plicní hypertenze, CP - cor 

pulmonale, CHRI - respirační insuficience 

4.3 Rizikové faktory 

Mezi hlavní rizikové faktory patří kouření (pasivní i aktivní). Počet kuřáků se stále 

zvyšuje. Mnozí lidé, kteří nekouří, se denně dostávají do kontaktu s tabákovým kouřem 
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a i u nich se zvyšuje pravděpodobnost, že onemocní CHOPN. Dalším faktorem je 

znečištěné ovzduší, kdy se do vzduchu dostávají cizorodé látky, jako jsou oxidanty, 

oxidy dusíku či oxid siřičitý. Nejvíce jsou ohroženi lidé, pracující v továrnách, neboť 

zde se nachází hodně výparů. V rozvojových zemích je špatné ovzduší hlavně z důvodu 

spalování paliva z biomasy. Dědičnost má také vliv na výskyt CHOPN, kdy deficit alfa 

- 1 antitrypsinu vede k rozvoji emfyzému (Kolek, Kašák, Vašáková, 2011; Smolíková, 

Máček, 2010; Gupta et al., 2013). 

4.4 Patofyziologický obraz 

Při CHOPN dochází k patologickým změnám, která postihují hlavně periferní 

průdušky, plicní parenchym, plicní cévy a proximální dýchací cesty. Objevuje se zde 

zánět, jež sílí oxidačním stresem a nerovnováhou mezi proteázovým - antiproteázovým 

systémem. Při CHOPN může docházet k hypersekreci hlenu, bronchiální obstrukci, 

hyperinflaci a k chronické respirační insuficienci. U CHOPN sledujeme jak systémová 

onemocnění (kachexie, úbytek kosterního svalstva, atrofie svalů), tak přidružená 

onemocnění, jejichž společným etiopatologickým faktorem je systémový zánět, který 

uvolňuje zánětlivé mediátory a může dojít ke zhoršení exacerbací (Kolek, Kašák, 

Vašáková, 2011; GOLD, 2016). 

Tab. 2  Komorbidity CHOPN (Kolek, Kašák, Vašáková, 2011) 

 Komorbidity CHOPN  

  arteriální hypertenze 

 Kardiovaskulární ischemická choroba 

srdeční 

  chronická srdeční 

insuficience 

  osteopenie, osteoporóza 

Komorbidity 

(přidružená onemocnění) 

endokrinní  

a metabolické 

diabetes mellitus 2. typu 

  metabolický syndrom 

  úzkostné poruchy 

 Psychiatrické Deprese 

  poruchy spánku 

 Jiné 
Anémie 

  Glaukom 



 

19 

 

4.5 Změny v pohybovém systému u pacientů s CHOPN 

 Při konci výdechu je v plicích přítomna převaha pozitivního tlaku, což má dopad 

na funkci bránice. Bránice vynaloží větší práci, protože musí nejdříve překonat pozitivní 

tlak a až poté vytváří negativní tlak a vzduch může proudit do plic. Bránice se tím 

oslabuje a její funkce je omezena, proto nedokáže dobře pracovat při větších dechových 

nárocích a její funkci přebírají pomocné dýchací svaly (Tout, Tayara, Halim, 2013). 

Pacienti, jež mají oslabeny dýchací svaly, často vyhledávají úlevové polohy při 

zvýšených dechových nárocích, což vede k přetížení pohybových struktur a vznikají 

kostní deformity a jiné konfigurace ramen či trupu (Smolíková, Máček, 2010). Pacienti 

mají často vadné držení těla, hyperextenzi krční páteře či předsunuté držení hlavy 

(Pryor, Prasad, 2008). Oslabena je i proprioceptivní kontrola pohybu (Jansenns et al., 

2013). Často se objevuje porucha ventilace plic a tělo reaguje tím, že hrudník se dostává 

do inspiračního postavení a sternum jde směrem kraniálním při nádechu (Kolář, 2012). 

4.6 Klinické příznaky nemoci 

Kašel, expektorace hlenu a zhoršující se dušnost se řadí k prvním příznakům u 

CHOPN. Zpočátku se dušnost objevuje při zvýšené fyzické námaze (běh, chůze do 

kopce), což je první výstraha, která pacienta přivádí k lékaři. Později můžeme pozorovat 

dušnost již při každodenních běžných činnostech a nakonec i v klidu. Až u 2/3 pacientů 

může být kašel produktivní, jedná se o bronchitický fenotyp. Ostatní pacienti, kteří trpí 

dušností, ale nemají kašel, označujeme jako emfyzematiky. Mezi další příznaky 

můžeme zařadit stažení na hrudníku, pískoty (hlavně při námaze) a únavu. CHOPN 

provázejí exacerbace, což je výrazné zhoršení příznaků. K již existujícím příznakům se 

mohou objevit i nové, jako je centrální cyanóza, periferní otoky, snížené vědomí 

(Kolek, Kašák, Vašáková, 2011; Musil, 2012; Koblížek, 2013). 

4.6.1 MRC škála dušnosti (modified Medical Research Council - mMRC) 

Dušnost je jedním ze subjektivních příznaků u CHOPN. Škála popisuje pomocí 

5 stupňů úrovně dušnosti, kterou pociťuje pacient při fyzické aktivitě s rozdílnou 

intenzitou zátěže. Využití má jak v České Republice, tak i v zahraničí. Škála dušnosti 

mMRC má význam při posouzení účinků léků či plicní rehabilitace (Musil, 2012). 
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Tab. 3 Modifikovaná škála dušnosti (Musil a spol. 2012) 

Modifikovaná škála dušnosti (mMRC) 

Stupeň Popis stupně dušnosti 

0 dušnost pouze při velké námaze 

1 dušnost nastává při svižné chůzi po rovině, nebo při chůzi do 

kopce 

2 kvůli dušnosti chodí pacient pomaleji po rovině ve srovnání 

s lidmi stejného věku nebo se musí zastavit z důvodu dušnosti při 

chůzi po rovině, i když jde svým tempem 

3 po 100 m musí nemocný zastavit pro dušnost nebo po pár 

minutách chůze po rovině 

4 dušnost se objevuje již při minimální námaze jako je oblékání, 

svlékání či odchod z domu 

 

4.7 Diagnostika a vyšetřovací metody 

Jako první se zjišťuje anamnéza pacienta a přítomnost rizikových faktorů, které 

jsou spojeny se vznikem CHOPN. V anamnéze je důležitý výskyt CHOPN či jiného 

chronického respiračního onemocnění v rodině, průběh příznaků a zda se objevují u 

pacienta respirační obtíže. Význam má funkční vyšetření plic, které dokáže verifikovat 

diagnózu CHOPN, poukazuje na stupeň tíže CHOPN a monitoruje průběh i vliv léčby 

na CHOPN (Kolek, Kašák, Vašáková, 2011). 

4.7.1 Spirometrie 

Pro funkční diagnostiku je významné spirometrické vyšetření, které nám dává 

hodnoty, prostřednictvím nichž, zjišťujeme plicní objemy, kapacity či průtoky. Pacient 

do spirometru dýchá pomocí náustku či masky, aby přístroj zachytil všechen 

nadechovaný či vydechovaný vzduch. Spirometrií měříme statické či dynamické 

hodnoty. Statické hodnoty nám ukazují velikost alveolárního prostoru. Díky 

dynamickým hodnotám se dozvíme o obstrukčních poruchách a dávají nám informaci o 

proudění vzduchu v dýchacích cestách (Kittnar, 2011; Rokyta, 2016).  
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Tab.  4 Statické parametry (Kittnar, 2011) 

Statické parametry Zkratka Definice Hodnota 

Dechový objem (Vt) Vt Objem vzduchu, který 

se během jednoho 

výdechu vymění 

v plicích 

0,5l 

Expirační rezervní 

objem (ERV) 

ERV Objem vzduchu, který 

je možný člověk po 

normálním výdechu 

ještě vydechnout 

1,5 l 

Inspirační rezervní 

objem (IRV) 

IRV Objem vzduchu, který 

může člověk po 

normálním nádechu 

ještě vdechnout. 

3 l 

Reziduální objem 

(RV) 

RV Množství vzduchu, 

který zůstává v plicích 

po maximálním 

výdechu. 

1,5 l 
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Tab. 5 Dynamické parametry (Kittnar, 2011) 

Dynamické 

parametry 

Zkratka  Definice Hodnota 

Minutová ventilace MV Objem vzduchu, 

který se vymění 

v plicích během1 

minuty 

8 l / min 

Maximální 

minutová ventilace 

MMV Největší množství 

vzduchu, které je 

možné vyměnit za 1 

minutu 

200 l / min 

Usilovná vitální 

kapacita 

FVC Množství vzduchu, 

který vydechneme 

po maximálním 

nádechu 

5 l 

Jednovteřinová 

vitální kapacita 

FEV1 Množství vzduchu 

vydechnutý během 

1 sekundy při 

usilovném výdechu 

4 l 

Maximální 

výdechový proud  

Vzduchu 

PEF Nejvyšší vrcholový 

výdechový proud 

vzduchu 

12 l / s 

 

4.8 Léčba CHOPN 

Do komplexní léčby řadíme hlavně zanechání kouření, nefarmakologickou 

terapii (respirační fyzioterapie), farmakoterapii, chirurgické zákroky, edukace pacienta i 

jeho rodiny. U farmakoterapie se nejvíce užívá inhalační forma podání léků. Mezi 

hlavní zvolené léky patří bronchodilatancia s krátkodobým účinkem, od stadia II jsou již 

indikovány léky s dlouhodobým účinkem (Kolek, Kašák, Vašáková, 2011; GOLD, 

2016). 



 

23 

 

4.9 Plicní rehabilitace 

Jde o multidisciplinární přístup, kdy se na léčbě pacienta podílí psycholog, 

nutriční poradce, sociální pracovník, fyzioterapeut, logoped či ergoterapeut. Plicní 

rehabilitace je komplexní zásah založen na důkladném vyhodnocení stavu pacienta. 

Doporučena je pacientům z důvodu dušnosti, únavy či neefektivní expektorace. Pomáhá 

nemocným, kteří mají problémy vykonávat běžně denní činnosti, trpí psychosociálními 

problémy či poruchou spánku. Do plicní rehabilitace řadíme hlavně respirační 

fyzioterapii, měkké a mobilizační techniky, silový a vytrvalostní trénink a jiné 

fyzioterapeutické metody. (Neumannová, Kolek, 2012; Ošťádal, Burianová, Zdařilová, 

2008) 

4.9.1 Efekt rehabilitační léčby 

Rehabilitační péče zlepšuje dechový stereotyp, usnadňuje dýchání, zmírňuje 

dušnost, zlepšuje kvalitu života. Dle Lacasse et al. (2006), který ve své studii uvádí, že 

nemocní, jež podstoupili plicní rehabilitaci, na tom byli mnohem lépe než pacienti, kteří 

neměli v komplexní léčbě zařazenou plicní rehabilitaci. Pro zhodnocení efektu léčby 

nám slouží vstupní a výstupní hodnocení, subjektivní hodnocení pacienta či 

spiroergometrické vyšetření (CPET), které nám testuje, jak organismus funkčně reaguje 

na zátěž (Dodd et al., 2011). 
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5. Inhalační léčba 

Inhalační terapie je nejvíce používanou metodou při léčbě CHOPN či astmatu, 

neboť se léky dostávají přímo do průdušek a mají přímý styk se sliznicí. Jde o velmi 

šetrný a vysoce účinný způsob podání léku. Množství látek, která proniknou do těla, 

závisí na kvalitě aerosolu, správné technice a stavu sliznice (Kolek, Kašák, Vašáková, 

2011). 

Fyzioterapeut by měl být znalý ve správné technice inhalace a znát vedlejší 

účinky, které mohou během léčby nastat. U každého pacienta je individuální přístup 

v léčbě, protože průběh nemoci není stejný. Důležité je vybrat vhodnou medikaci, 

správný inhalační systém a dávku, za což zodpovídá lékař (Smolíková, Máček, 2010; 

Manríquez et al., 2015). 

5.2 Technika inhalace 

Zásadní je dodržovat správnou techniku u inhalační terapie, neboť chybný 

postup může vést až k předávkování či neúčinnosti léčby. Každý typ inhalačního 

zařízení je zkonstruován jinak a vyžaduje odlišný postup. 

Pacient by měl být edukován o správné technice inhalace a opakovaně i 

kontrolován příslušným zdravotníkem. Pro efektivní účinek inhalace by měly být 

dodrženy určité zásady: 

- ve vhodnou dobu začít s terapií 

- předepsat správný lék a inhalační systém k inhalaci (zodpovědnost lékaře) 

- dodržovat přesné dávkování a dobu inhalace 

- zvládnout techniku inhalace 

- soustředěnost a dostatek času  

Velký vliv má i psychický stav pacienta a jeho přístup k léčbě, kdy jsou tyto faktory 

často opomíjeny. Při inhalaci se pacient musí zaměřit na dechový vzor, kdy nejdříve 

dochází k nádechu, poté zadržení dechu a následuje pasivně - aktivní výdech. Při 

kombinaci respirační fyzioterapie a inhalační terapie pacient začíná pasivně - aktivním 

výdechem, následuje hluboký vdech ústy a poté pauza, aktivní výdech a nakonec 

pomalý a hluboký vdech ústy (Smolíková, Máček, 2010). 
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5.3 Poloha těla při inhalaci 

Nejčastěji pacienti inhalují vsedě u stolu, kdy tělo zaujímá vertikální polohu a je 

rovnoměrně rozdělena práce předních a zadních svalů trupu. Význam má vzájemné 

postavení páteře, pánve a hlavy, které tvoří osu těla. Výsledek inhalační terapie 

ovlivňuje hlavně poloha pánve a je důležité pacienta poučit o posturální funkci pánve a 

vysvětlit její význam u celkového držení těla. Postupem času se inhalace začala 

provádět i vleže na zádech či na boku z důvodu omezení mobility pacienta 

(Hromádková, 2002). 

5.4 Druhy inhalátorů 

V současné době se nejvíce používají tři typy inhalačních systémů - tlakové 

aerosolové inhalátory (MDI), práškové inhalátory (DPI) a nebulizátory. Je možné zvýšit 

účinek inhalovaných léků pomocí nástavce zabudovaného přímo k tlakové nádobě nebo 

se používají samostatné nástavce. Prostřednictvím inhalace lze podat beta - 2 mimetika, 

anticholinergika, kortikosteroidy a mukolytika (Vondra, 2009). 

Nebulizátory se používají hlavně u těžkých obstrukcí. Aerosol se mění na mlhu a 

malé částice se dobře dostávají do dolních cest dýchacích. Nebulizátory máme tryskové 

nebo ultrazvukové. Pacient může inhalovat pomocí náustku nebo masky. K nevýhodám 

patří vyšší cena a riziko přenosu infekce, proto se doporučuje přístroj pravidelně 

dezinfikovat. Inhalace by měla začít pomalým a hlubokým nádechem a následuje silný 

výdech. Pacient by měl vždy celý roztok inhalovat.(Kolář, 2012; Šimandl, 2016) 

U aerosolových inhalátorů je nutné, aby pacient zvládal správnou techniku: 

- pacient musí uchopit nádobku dnem vzhůru a dát pryč uzávěr 

- protřepat nádobku vícekrát za sebou 

- hlavu zaklonit a výdechem uvolnit veškerý vzduch 

- zaměřit se na přesnou koordinaci mezi vdechem a spuštěním aerosolu 

(vdechovat 3-10 sekund a po začátku vdechu zajistit stisk spouštěče) 

- na konci nádechu zadržet dech alespoň na 10 sekund 

Pokud pacient nezvládá přesnou koordinaci, pak je dobré pozměnit typ inhalátoru, který 

pro něj bude výhodnější (Vondra, 2009). 

 

U práškových inhalátorů dochází k jejich aktivaci při nádechu, proto se často 

používají již u dětí, starších nebo hendikepovaných lidí. Pacient vdechuje práškovou 
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formu bez přítomnosti freonů. Není nutná přesná souhra nádechu a spuštění aerosolu. 

Existuje více forem, v jakých prášek může být - kapsle (inhaleta), puchýřek (disk), 

zásobníček (turbuhaler). (Vondra, 2009) 
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6. Látky určené k inhalaci 

6.1 Bronchodilatancia 

Tab. 6 Přehled bronchodilatancií v léčbě CHOPN (Musil, 2012) 

Přehled bronchodilatancií v léčbě CHOPN 

Krátkodobý účinek Dlouhodobý účinek 

SABA (Short - acting ß2 -

agonist) 

SAMA (Short - acting anti 

muscarinic agonist) 

LABA (Long - acting ß2 -

agonist) 

Fenoterol Ipratropium Formoterol 

Salbutamol  Salmeterol 

Terbutalin  Prokaterol 

  Klenbuterol 

 

Tab. 7 Přehled bronchodilatancií v léčbě CHOPN (Musil, 2012) 

Přehled bronchodilatancií v léčbě CHOPN 

Ultradlouhodobým účinek Dlouhodobý účinek Ultradlouhodobý účinek 

L - LABA (Ultra long acting 

ß2 - agonist) 

LAMA (long - acting 

antimuscarinic agonist) 

U - LAMA (ultra long - 

acting antimuscarinic agonist 

Indakaterol Aclidenium Tiotropium 

Olandaterol  Glykopyrronium 

Vilanterol  Daratropium 

Milveterol  Umeclidinium 

Carmoterol   

 

Nejvíce používaná v léčbě CHOPN jsou bronchodilatancia SABA (inhalační ß2 

agonisté s krátkodobým účinkem) nebo SAMA (anticholinergika s krátkodobým 

účinkem). Léky s krátkodobým účinkem působí hlavně úlevově. Pacient s těžším 

stadiem onemocnění inhaluje bronchodilatancia s dlouhodobým účinkem, kam můžeme 

zařadit parasympatikolytika (LAMA s dlouhodobým účinkem nebo U-LAMA 

s ultradlouhodobým účinkem) či sympatikomimetika (LABA s dlouhodobým účinkem 

nebo U-LABA s ultradlouhodobým účinkem). Při léčbě bronchodilatancií se mohou 
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objevit vedlejší účinky, jako je suchost v ústech, tachykardie, tremor či kašel. (Kolek, 

Kašák, Vašáková, 2011; Musil, 2012) Pacientům, jež trápí častá dušnost, by měla být 

předepsána dlouhodobě účinkující bronchodilatační terapie (LAMA či LABA nebo 

obojí). Za vhodné se považuje kombinace inhalačních kortikosteroidů s dlouhodobě 

působícími ß2 agonisty. (GOLD, 2016) 

6.2 Mukolytika 

Mukolytika mění biofyzické složení a tvorbu hlenu, který se nachází 

v dýchacích cestách. Způsob podání mukolytik je perorálně, inhalační cestou či 

parenterálně. Nejčastěji využívaná mukolytika: acetylcystein, mesna, karbocystein, 

erdostein, deoxyribonukleáza (Musil, 2012)
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7. Fyzioterapeutické metody a techniky u CHOPN 

Velký význam v léčbě mají měkké a mobilizační techniky, které jsou cílené 

hlavně na svaly a fascie. Kladou velký důraz na zlepšení posunlivosti a protažitelnosti 

tkáně. U pacientů, kteří mají problémy s dýcháním, je důležité ošetřit svaly, které by 

mohly omezit dýchání. Techniky můžeme provádět v jakémkoliv stádiu onemocnění. 

Volíme techniky direktivní - pracují v bariéře nebo indirektivní - nelze využít bariéru 

z důvodu bolesti (Chaitow, 2002; Neumannová, Kolek, 2012). 

- direktivní 

o antigravitační terapie (AGR) 

o strečink 

o techniky měkkých tkání (TMT) 

o mobilizace kloubů 

- indirektivní 

o agisticko - excentrická kontrakce 

o balance - and - hold 

o release - by - positioning 

Aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře udržuje souhru mezi svaly 

potřebné pro dýchání. Ovlivňuje vzpřímené držení těla a zlepšuje dechové pohyby. 

Pacient se tak vyvaruje vertebrogenním potížím (Neumannová, Kolek, 2012). 

Vojtova metoda reflexní lokomoce se zaměřuje na 2 základní vzory (reflexní 

plazení a reflexní otáčení), které u nemocných zlepšují dechové pohyby (lepší rozvíjení 

hrudníku při dýchání, správný dechový stereotyp, ovlivnění dechové vlny či aktivace 

bránice). Používá se jak u spolupracujících nemocných, tak u pacientů v bezvědomí 

(Neumannová, Kolek, 2012). 

Senzomotorická stimulace se uplatňuje u terapie funkčních poruch pohybového 

systému (Kolář, 2012). U chronických nemocí pomáhá v léčbě svalových dysbalancí 

ovlivněním základních pohybových vzorů (stoj a chůze). Pomáhá zlepšovat stabilitu a 

rovnováhu pacienta a slouží jako prevence proti pádům. Základem pro pacienty je 

nácvik tzv. malé nohy, poté následuje korigovaný stoj, stoj na jedné noze a cvičení na 

labilních plochách. Zařazuje se do léčby již u hospitalizovaných pacientů (Lewit, 2003; 

Neumannová, Kolek, 2012). 



 

30 

 

 

 Kinesiotaping se v dnešní době stal velmi oblíbenou a účinnou technikou. 

Využívá se k facilitaci dýchacích svalů (hlavně břišních), v péči o jizvu či u bolestí 

žeber (Smolíková, Máček, 2010). 

Do léčby se často řadí i lázeňská terapie, kdy je významný efekt klimatoterapie. 

Působí pozitivně na respirační systém. Délka pobytu v lázních by měla být optimálně 2-

4 týdny (Neumannová, Kolek, 2012; Ministerstvo zdravotnictví ČR., 2012). 

7.1 Silový a vytrvalostní trénink 

U pacientů, kteří trpí chronickým plicním onemocněním, často dochází ke 

snížení fyzické kondice, ztrátě svalové síly, patologii v pohybovém systému vlivem 

inaktivity, oxidativním stresem či kortikoterapií. Nemocní, jež mají nízkou saturaci při 

fyzické aktivitě, dostávají během cvičení suplementární O2. Zpočátku se začíná lehkým 

rozcvičení, aby se zaktivovaly klouby a svaly a zamezilo se úrazům. Se silovým 

tréninkem se začíná ihned po stabilizaci pacienta již v nemocnici a postupně se zvyšuje 

intenzita a zátěž. U vytrvalostního tréninku je zahrnuta hlavně chůze a jízda na 

rotopedu. Důležité je, aby pacient dodržoval stejné tempo rychlosti během chůze. 

Postupně se zvyšuje zátěž a pacient by měl nakonec vydržet chůzi v rozmezí 20-30 

minut. Řídíme se dle subjektivního hodnocení pacienta (Bolton et al., 2013; Máček, 

Radvaňský, 2011; Troosters et al, 2010). 
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8. Respirační fyzioterapie 

Respirační fyzioterapie (RFT) tvoří nedílnou součást plicní rehabilitace u 

chronických plicních onemocnění. Má za cíl ovlivnit dechový stereotyp, zlepšit 

průchodnost dýchacích cest, posílit oslabené svaly a zvýšit fyzickou kondici 

prostřednictvím specifických technik a postupů. Metody respirační fyzioterapie 

pozitivně působí na aktivně spolupracující pacienty, ale i na nemocné, kteří z důvodu 

špatného zdravotního stavu či dezorientace, nejsou schopni se podílet na spolupráci. 

Metodika respirační fyzioterapie se zabývá především symptomy ovlivňující dechový 

systém, mezi které patří dušnost, kašel a bronchiální hypersekrece (Kolář, 2012; 

Smolíková, Máček, 2010). 

8.1 Reedukace motorických vzorů dýchání 

 Zaměřujeme se hlavně na svalovou aktivitu inspiračních a expiračních svalů, 

kdy se snažíme docílit správné synergie svalů v oblasti břicha a zad, aby došlo 

k uvolněnému a prodlouženému výdechu. K reedukčním postupům patří zejména 

výdechové techniky (ústní brzda) a kontaktní dýchání, kde je důležitý manuální kontakt 

fyzioterapeuta. Našim cílem je obnovit dechové pohyby bez přítomnosti patologických 

souhybů (Smolíková, Máček, 2010). 

8.2 Korekce posturálního systému 

 Na začátku každého cvičení je nutné se zaměřit na správné držení těla, neboť 

nepřipravená pohybová soustava může vést ke zvýšenému svalovému úsilí. Ideální 

konfigurace jednotlivých segmentů těla přispívá k optimálnímu zatížení pohybové 

soustavy. Při chronickém onemocnění dýchací soustavy se mění koordinace 

jednotlivých částí těla a zvyšují se nároky na dýchání, čímž dochází i ke změně postury. 

To má za následek vznik deformit, zkrácení svalových skupin či přetěžování 

inspiračních a expiračních svalů. Po dlouhodobém zatěžování a vyhledávání neideálních 

úlevových poloh vzniká vadné držení těla, hyperlordóza krční páteře či dysbalance 

posturálního systému. Svaly jsou přetížené a nemají schopnost se podílet, jak na 

dýchání, tak na vlastním prostorovém pohybu těla. Pro návrat k optimálnímu postavení 

je dobré začít korekci nejprve v oblasti pánve a bederní páteře a směřovat kraniálně. Za 

účelem posturálního systému je vhodné využívat metody jako je Brüggerův koncept, 
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mobilizační a měkké techniky, Vojtova reflexní lokomoce, McKenzie či Bobath 

koncept (Smolíková, Máček, 2010). 

8.3 Aktivace dýchacích svalů 

Pro aktivaci dýchacích svalů se nejčastěji používají dechové trenažéry, kde 

vzniká odpor při nádechu nebo při výdechu. Důležité je mít vyšetřené nádechové i 

výdechové maximální hodnoty pacienta pro nastavení odporu. Celkový čas tréninku je 

individuální a záleží na zdravotním stavu každého jedince. Postupně se zvyšuje odpor a 

délka cvičení (Smolíková, Máček, 2010). 

8.4 Metody a techniky hygieny dýchacích cest 

Metody RFT vedou pacienta k samostatnosti a soběstačnosti, neboť vysvětlení 

postupu hygieny dýchacích cest je snadno pochopitelné. Vedou spíše k aktuálnímu 

řešení problému (dechová dušnost, odstranění bronchiálního sekretu), a tudíž nemají 

vliv na celkovou fyzickou zdatnost a výkonnost pacienta (Hromádková, 2002; 

Smolíková, Máček, 2010). 

Drenážní techniky pomáhají u pacienta docílit průchodnosti dýchacích cest a 

zajistit odhlenění na co nejdelší dobu. Přístup k jednotlivým pacientům je odlišný, 

neboť sám pacient si volí nejúčinnější způsob, kterému rozumí a zvládá ho 

(Hromádková, 2002; Smolíková, Máček, 2010). 

Jednotlivé drenážní techniky (Smolíková, Máček, 2010): 

- aktivní  

o autogenní drenáž 

o aktivní cyklus dechových technik  

 kontrolované dýchání 

 cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku 

 technika silového výdechu a huffing 

- pasivní 

o polohová drenáž 

o vibrace 
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8.4.1 Autogenní drenáž 

Autogenní drenáž nahradila klasické poklepové drenážní techniky. Využívá se 

hlavně u pacientů se zvýšeným množstvím sekrece. Často se kombinuje s inhalační 

léčbou nebo může být ukončena huffingem. Pacient provádí pomalý a klidný nádech 

s pauzou na konci inspiria, a poté dlouhý řízený výdech pootevřenými ústy. Tuto 

techniku pacient může cvičit sám nebo s asistencí fyzioterapeuta. Pacient by měl mít 

dostatek času a být koncentrován. Může trvat až 90 minut, hlavním cílem je odstranění 

hlenu. Dle potřeb pacienta lze navrhnout různé možnosti výdechu - foukání, přirozený 

výdech, vzdychání s otevřenými ústy (Hromádková, 2002; Smolíková, Máček, 2010). 

8.4.2 Aktivní cyklus dechových technik 

Aktivní cyklus dechových technik má tři samostatné složky, které lze různě 

kombinovat a střídat dle stavu pacienta. 

- kontrolované dýchání 

- technika silového výdechu a huffing 

- cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku 

Mezi relaxační a odpočinkovou techniku se řadí kontrolované dýchání, které 

směřujeme do oblasti břicha, kde by nemělo dojít k cílené aktivitě břišních svalů. 

Kombinace inhalační léčby a kontrolovaného dýchání v úlevové poloze zvyšuje průnik 

inhalačních léků do dýchacích cest a do plicní tkáně. Pacient tuto metodu volí, když se 

potřebuje soustředit na dechově náročnou metodu či potřebuje delší odpočinek 

(Hromádková, 2002). 

Technika silového výdechu je většinou ukončena rychlým výdechem otevřenými 

ústy (huffing). Jde o kombinaci, kdy provádíme normální nádech a dlouhý výdech ústy, 

po 2-3 opakováních nastává dlouhý nádech, poté inspirační pauza a prudký výdech. 

Huffing je výdech, který trvá krátkou dobu a při němž se dostává ven uvolněná sekrece 

(Smolíková, Máček, 2010). 

Cvičení na zvýšení pružnosti hrudníku patří do inspiračních metod. Pacient by se 

měl co nejvíce nadechnout nosem nebo ústy, a poté klidný přirozený výdech bez 

jakéhokoli úsilí. U pacienta zlepšuje ventilaci (Smolíková, Máček, 2010). 
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8.5  Dechová gymnastika 

 Dechová gymnastika (DG) se snaží docílit zvýšení fyzické kondice, 

synchronizaci pohybu s dýcháním, obnovit základní dechový vzor. U pacientů se 

využívají 3 typy DG. Statická dechová gymnastika má za cíl udržet průchodnost 

horních cest dýchacích. Funguje samostatně bez souhybu jiných částí těla. Dýchání je 

zaměřeno do oblasti břicha, zad, pánve a hrudníku. Provádí se vsedě nebo vleže na 

zádech. Pokud jsou dechové pohyby prováděny se souhybem končetin, jedná se o 

dynamickou gymnastiku. Pohyby patří k náročnějšímu cvičení z hlediska energie. 

Mobilizační dechová gymnastika kombinuje dýchání s pohybovými prvky, kdy pacient 

musí být spolupracující a plně soustředěný. Zaměřuje se hlavně na přetěžované oblasti, 

a proto pacient může pociťovat nepříjemnou bolest (Kolář, 2012). 

 

8.6 Instrumentální techniky 

Instrumentální techniky jsou nedílnou součástí při léčbě CHOPN, zejména se 

využívají: 

- TheraPEP® 

- Threshold PEP® 

- PARI PEP S-systém 

- PARI O PEP® 

- Acapella® 

Důležité je nezapomenout pomůcky pravidelně čistit ihned po použití z důvodu 

možné infekce. Pomáhají k aktivaci dýchacích svalů (výdechových i nádechových) a ke 

zlepšení expektorace. TheraPEP® slouží k uvolnění sekretů, aby nedošlo k jejich 

hromadění v dýchacích cestách. Není závislý na poloze. Nastavuje se zde správný odpor 

pro pacienta, aby se vyvarovalo patologickým souhybům v pohybovém aparátu.  Pokud 

se snažíme zaktivovat a zvýšit svalovou sílu výdechových svalů u nemocného 

s chronickým plicním onemocněním můžeme zvolit pomůcku Threshold®PEP. Pacient 

může mít problémy s obejmutím náustku, proto je možné vyměnit za PEP masku, a 

nebude tak docházet k úniku vzduchu mimo pomůcku. U PARI PEP S-Systému se 

nastavuje velikost odporu při výdechu a slouží ke stabilitě a koordinaci dýchacích svalů. 

Zvyšuje svalovou sílu výdechových svalů. Dechovou pomůcku lze kombinovat 

s inhalační léčbou. PARI O PEP® volíme při odstranění bronchiální sekrece a k posílení 
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oslabených výdechových svalů. Obsahuje malou misku, ve které je ukryta nerezová 

kulička a ta umožňuje odpor při výdechu. Při dýchání kulička kmitá nahoru a dolů, a 

tím umožňuje otevření průchodu vzduchu přístrojem. Pacient může pociťovat vibrace, 

které posunují sekret a dochází k jeho uvolnění. (Neumannová, Kolek, 2012; 

Smolíková, Máček, 2012) 

Acapella® je vibrační pomůcka, která je určena pro respirační fyzioterapii. 

Může se používat v jakékoliv poloze. Obsahuje magnet pro vytváření proudění 

vzduchu. Lze upravit frekvenci a rezistenci průtoku. Funguje formou pozitivního 

výdechového přetlaku. (Neumannová, Kolek, 2012; Bronchiectasis Toolbox, 2016) 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

9.  Cíl praktické části bakalářské práce 

Cílem praktické části je zjistit vliv technik respirační fyzioterapie na účinek 

inhalovaného léku. Zda dochází ke zvýšení efektu léku pomocí respirační fyzioterapie, 

dokládám na změnách hodnot ventilačních parametrů a subjektivního hodnocení 

nemocného pomocí škály dušnosti mMRC. 

10.  Metodika bakalářské práce 

V obsahu praktické části bakalářské práce jsou zpracované 2 kazuistiky 

pacientů. U každého pacienta je odebrána anamnéza a proveden kineziologický rozbor. 

V rámci kineziologického rozboru jsou použity určité postupy, mezi které patří 

vyšetření zkrácených svalů a funkční svalový test (dle Jandy, 2004), měření obvodu 

hrudníku (Neumannová, Kolek, 2012). Fyzioterapeutické postupy, které jsou použité 

v terapii u pacienta, vycházejí ze znalostí nasbíraných během studia, a které jsou 

popsány v teoretické části bakalářské práce. Práce dostala souhlasné stanovisko Etické 

komise VFN na základě podání žádosti (viz. Příloha 2). 

Pacienti se vybírali podle stejné diagnózy (chronická obstrukční plicní nemoc). 

Oba nemocní byli přijati k hospitalizaci pro akutní exacerbaci CHOPN. Vyšetření 

probíhalo během jejich pobytu na lůžkách I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí 

1. LF UK VFN. Práce s pacienty trvala celkově dva dny, kdy první den byl zaměřen na 

komplexní vyšetření, instruktáž a dotazy ze strany pacienta. Následující den každý 

pacient absolvoval jiný postup, pokaždé však byla ukázána správná technika inhalace a 

provedení technik RFT. U nemocných každý den probíhala inhalace léku, který 

předepsal lékař. Vždy inhalovali v danou dobu (6 h, 10 h, 14 h, 18 h, 21 h) 20 minut. 

Složení léku bylo u pacientů stejné: 3ml fyziologického roztoku, 2ml Ambrobene, 1ml 

Berodual. U obou pacientů pro zhodnocení efektu léku byla terapie doplněna o škálu 

dušnosti mMRC a spirometrický systém ZAN 100. Spirometrické vyšetření pacient 

podstoupil vždy hodinu před inhalací a hodinu po skončení inhalace. Škála dušnosti 

mMRC se využila těsně před každou spirometrií. U prvního pacienta byla délka terapie 

90 minut. Pacient měl před inhalací a po skončení inhalace v terapii využity techniky 

respirační fyzioterapie (kontrolované dýchání, huffing, výdech s odporem, autogenní 
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drenáž, technika prodlouženého pomalého výdechu) spolu s dalšími 

fyzioterapeutickými postupy (mobilizace, techniky měkkých tkání). U druhého pacienta 

probíhala pouze samotná inhalace předepsaného léku spolu s instruktáží správného 

postupu při inhalaci. Terapie proto trvala 30 minut. Nemocní byli seznámeni 

s postupem terapie a podepsali informovaný souhlas (viz. Příloha 1).  
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11. Kazuistiky 

11.1 Kazuistika 1 

Pacient: CH. J.  

Datum narození: 1954 

Pohlaví: muž 

Místo vyšetření: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN 

Datum vyšetření: 9. 2. 2017 

Diagnóza:  

J 448 CHOPN  

 I 10 arteriální hypertenze 

 E 118 Diabetes mellitus 2. typu 

 N40 Zbytnění prostaty  

 

Anamnéza 

RA: matka zemřela v 58 letech na onemocnění srdce, otec zemřel v 77 letech na 

onemocnění srdce 

OA: 1998 operace fraktury levého kotníku 

 2005 operace tříselné kýly vlevo 

 2006  diagnostikován diabetes mellitus II. typu 

 2010 diagnostikováno CHOPN (IV. stupeň) 

 2013 transvesikální prostatektomie pro hypertrofii 

AA:  neguje 

Farmakologická anamnéza: 

tbl: Betaloc SR 200mg ½-0-0, Indap 1,5mg 1-0-0, Erdomed 300mg 1-0-0, 

Torvacard 10mg 0-0-1, Stacyl 100mg 0-1-0, Euphyllin CR N 200mg 1-0-1, 

Helicid 20mg 1-0-0, Januvia 100mg 1-0-0 

inhalačně užívá: Miflonid 400ug 1-0-0, Foradil 12 ug 1-0-1, Spiriva 2,5 ug 2-0-

0, Berodual (při dechových obtížích) 

DDOT: 4l/min O2 kyslíkovými brýlemi 

Abusus:  
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nyní nekouří, kouřil do r. 2013 od 18 let (20 cigaret denně), alkohol pije 

příležitostně 

PA: v invalidním důchodu, pracoval jako strojní zámečník 

SA: bydlí v rodinném domě s manželkou, synem a jeho rodinnou,  

 dům má jedno patro, kam vede 14 schodů 

Záliby: grilování 

Nynější onemocnění: 

  Pacient byl přijat 3. 2. 2017 z důvodu akutní exacerbace CHOPN.  

Status présens: 

výška: 170 cm 

váha: 77 kg 

BMI: 26,64 

TK: 136/81mmHg 

DF: 20/min 

SpO2:85%, 4l/min O2 kyslíkovými brýlemi 

Objekt.: Pacient je orientován místem, časem i osobou, plně soběstačný, 

komunikující, mobilní. Úlevová poloha je vleže na zádech.  

Subj.: Pacienta trápí výrazná dušnost při běžných denních činnostech, ve dne i v 

noci, pociťuje zvýšené zahlenění 

Vyšetření fyzioterapeutem 

 Vyšetření bylo provedeno s ohledem na stav pacienta. 

 

Komplexní kineziologický rozbor  

Aspekce: 

somatotyp: endomorf 

kůže: v normě, bez ikteru a krvácení 

otoky: nejsou přítomny  

stařecké pigmenty (po celém těle) 

jizvy: oblast levého kotníku, dobře zhojená 

Vyšetření postavy aspekcí (zezadu, zboku a zepředu) ve stoje 

zepředu: 

obličej symetrický 

levé rameno výše 
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levý prs výše 

HKK volně podél těla v mírné VR 

oslabena břišní stěna 

SIAS levá výše 

DKK v ZR 

levé koleno výše 

zezadu: 

levé rameno výše  

nevýrazné lopatky 

kontura paravertebrálního valu v oblasti Th/L přechodu 

gluteální rýhy symetrické 

SIAS levá výše 

podkolenní rýhy symetrické 

Achillovy šlachy symetrické 

zboku: 

mírný předsun hlavy 

protrakce ramen 

hyperlordóza krční páteře 

prominence břišní stěny 

anteverze pánve 

hyperlordóza bederní páteře 

 

Mobilita:  

změna pozic: bez problému samostatně 

sed: stabilní, bez pomoci a opory o HKK, mírný předsun hlavy, protrakce ramen 

stoj: stabilní, DKK v ZR 

chůze: stabilní, samostatná, šířka báze v normě, chůze limitována z důvodu dušnosti, 

kdy musí po pár metrech zastavit 

pomůcky: nepoužívá kompenzační pomůcky 

 

Palpační vyšetření: 

- snížená posunlivost a protažitelnost clavipectorální fascie laterolaterálním 

směrem 
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- snížená posunlivosti protažitelnost thorakolumbální fascie kraniokaudálním 

směrem 

- Küblerova řasa v oblasti zad - vázne v oblasti Lp oboustranně 

- fascie v cervikální oblasti méně posunlivá 

- přítomna blokáda 3. žebra vpravo i vlevo 

- hypertonické svaly (oboustranně) 

o mm. scaleni 

o m. sternocleidomastoideus 

- zkrácené svaly: 

o m. pectoralis major dx. (st. 1) 

o m. levator scapulae bil. (st. 1) 

- TRPs: oboustranně  

o m. trapezius 

o m. pectoralis major 

o mm. scaleni 

Vyšetření dechového stereotypu (aspekčně) vleže na zádech 

Převládá horní hrudní typ dýchání. Při nádechu je nedostatečné rozvíjení 

hrudníku. Dechová vlna začíná v dolní hrudní oblasti. Nedochází k výraznému 

rozvíjení spodních žeber do stran. Dýchání je pouze povrchové.  

Vyšetření dynamiky páteře (měřením) 

- Ottův inklinační index: o 3 cm oddálení 

- Ottův reklinační index: o 3,5 cm přiblížení 

- Stiborova vzdálenost: oddálení o 4 cm 

- Schoberova vzdálenost: prodloužení o 3 cm 

- Thomayerova vzdálenost: 6 cm od země  

Vyšetření dynamiky páteře (aspekcí) 

- flexe: páteř se rozvíjí v oblasti Cp a C/Th přechodu plynule, v oblasti L páteře 

pohyb omezen 

- extenze: omezeno rozvíjení hlavně v oblasti L páteře 

- lateroflexe: krční páteř se rozvíjí plynule, pohyblivost je omezena hlavně 

v oblasti Lp a přechodu Th/L 
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Antropometrie 

Měření obvodu hrudníku 

Tab. 8 Hodnoty obvodu hrudníku u maximálního nádechu a maximálního výdechu 

Hodnoty obvodu hrudníku u maximálního nádechu a maximálního výdechu 

Lokalizace měření Obvod při maximálním 

nádechu 

Hodnota při 

maximálním výdechu 

Axilly 104 cm 107 cm 

Mesosternale 106 cm 108 cm 

Xiphosternale 107 cm 110 cm 

Mezi processus xiphoideus 

a umbilicus 

115 cm 118 cm 

  

Rozvíjení hrudníku není omezeno v úrovni měřených hodnot 

Goniometrie 

- rozsahy pohybů u HKK i DKK jsou ve fyziologické normě 

Svalová síla 

- svalová síla u HKK i DKK není oslabena 

- oslabena svalová síla trupových svalů 

- stupeň 4: m. latissimus dorsi, m. serratus anterior dx., rectus abdominis 
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Spirometrické vyšetření 1 hodinu před inhalací 

Obr. 1 Spirometrie před inhalací  

 

 

Tab. 9 Statické a dynamické hodnoty naměřené před inhalací  

Statické a dynamické hodnoty naměřené před inhalací 

Statické 

Parametry 

Jednotka Náležitá 

hodnota 

Naměřená 

hodnota 

Náležitá 

hodnota v % 

VC L 3,96 2,51 63 

ERV L 1,07 0,66 62 

Dynamické 

Parametry 

    

FVC L 3,81 2,45 64 

FEV1 L 2,99 0,81 27 

FEV1/FVC % 76 33 44 

 

Vyšetření dušnosti škálou mMRC před inhalací 

- 4. stupeň - dušnost je již při minimální námaze (oblékání) 
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Spirometrické vyšetření 1 hodinu po inhalaci 

Obr. 2 Spirometrie po inhalaci  

 

Tab. 10 Statické a dynamické hodnoty naměřené po inhalaci 

Statické a dynamické hodnoty naměřené po inhalaci 

Statické 

Parametry 

Jednotka Náležitá 

Hodnota 

Naměřená 

hodnota 

Náležitá 

hodnota v % 

VC l    3,96 2,95 75 

ERV l   1,07 1,06 99 

Dynamické 

Parametry 

    

FVC l   3,81 2,87 75 

FEV1 l   2,99 0,87 29 

FEV1/FVC % 76 30 40 

 

Vyšetření dušnosti škálou mMRC po inhalaci 

- 3. stupeň - nutnost zastavit již po 100 m či pár minutách chůze 

 

Krátkodobý rehabilitační plán 
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- pomocí technik respirační fyzioterapie se zaměřit na akutní problémy - dušnost, 

zahlenění 

- uvolnění fascií, podkoží a kůže v oblasti hrudníku a zad 

- zlepšit stereotyp dýchání 

- protažení zkrácených svalů 

- postizometrická relaxace na TRPs 

- zachovat kloubní rozsahy a svalovou sílu u HKK i DKK 

- zlepšit svalovou sílu (m. lattisimus dorsi, m. serratus anterior, m. rectus 

abdominis) 

- reedukace pohybových stereotypů 

- korekce držení těla 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

- zlepšit kvalitu života a životosprávu 

- adaptace na fyzickou zátěž 

- optimalizovat aktivitu dýchacích svalů 

- pravidelné cvičení k udržení rozsahu pohybů 

Průběh terapie 

1. den (9. 2. 2017) 

- 9.00-10.00 - provedeno kompletní vyšetření  

- 10.00-10.30 

o inhalace předepsaného léku (3ml fyziologického roztoku, 2ml 

Ambrobene, 1ml Berodual) v časových intervalech 6 h, 10 h, 

14 h, 18 h, 21 h 

- 10.45-11.15 

o techniky měkkých tkání na oblast hrudníku, zad a břicha 

o protažení zkrácených svalů 

o mobilizace žeber dle Mojžíšové 

o mobilizace krční a hrudní páteře 

o korekce sedu 

o kontaktní dýchání 

o nácvik bráničního dýchání 

o výdech s odporem (pomocí PariPEP S-systém)  

o autogenní drenáž 
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- autoterapie - nácvik technik respirační fyzioterapie 

2. den (10. 2. 2017) 

- 9.00-9.30   

o subjektivní hodnocení dušnosti dle škály mMRC 

o pacient byl instruován o správném postupu během 

spirometrického vyšetření  

o provedeno spirometrické vyšetření 

- 9.30-10.00 

o techniky měkkých tkání na oblast hrudníku, zad a břicha 

o protažení zkrácených svalů 

o mobilizace žeber, ramene, lopatky, krční a hrudní páteře 

o korekce sedu 

o kontrolované dýchání 

o huffing 

o výdech s odporem (pomocí PariPEP S-systém)  

o autogenní drenáž 

- 10.00-10.30  

o vysvětlena technika inhalace  

o inhalace předepsaného léku (3ml fyziologického roztoku, 2ml 

Ambrobene, 1ml Berodual) v časových intervalech 6 h, 10 h, 

14 h, 18 h, 21 h 

- 10.30-11.00 - respirační fyzioterapie 

o korekce sedu 

o trénink prodlouženého pomalého výdechu 

o autogenní drenáž 

- 11.30-12.00 

o subjektivní hodnocení dušnosti dle škály mMRC 

o spirometrické vyšetření 

Terapie proběhla bez problémů s aktivní účastí pacienta. Po pár minutách se u pacienta 

zhoršovala dušnost, a proto bylo nutné dělat větší pauzy mezi jednotlivými úkony. 

Během terapie kontrolujeme SpO2 pomocí pulzního oxymetru. 

Rehabilitační tým 

- fyzioterapeut, lékař, zdravotní sestra 

Autoterapie 
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Pacientovi byly ukázány jednotlivé cviky respirační fyzioterapie potřebné 

k aktivaci správného zapojení dýchacích svalů a ke zlepšení dechové vlny. Pacient byl 

poučen o režimových opatřeních. 

Závěr vyšetření 

Pacient je komunikující, soběstačný a mobilní. Během celé terapie 

spolupracoval. Běžné denní činnosti jsou omezené z důvodu zhoršující se dušnosti a 

kašle. Kloubní rozsahy jsou ve fyziologické normě. Svalová síla je oslabena u m. 

latissimus dorsi (bilat.), m. rectus abdominis a m. serratus anterior (dx.), u kterých je 

stupeň 4. Vyšetření ukázalo zkrácení svalů m. levator scapulae (oboustranně) a m. 

pectoralis major (vpravo). Do hypertonických svalů patří m. sternocleidomastoideus a 

mm. scaleni, které se při dýchání více zapojují a dochází k jejich přetěžování. Omezeno 

je rozvíjení páteře v bederní oblasti, kdy při předklonu se oblast L páteře úplně 

nerozvíjí. Výrazné omezení pohyblivosti v L páteři při extenzi. U lateroflexe můžeme 

pozorovat sníženou pohyblivost v oblasti L páteře a Th/L páteře. Dechová vlna začíná 

v dolním hrudním sektoru bez rozvíjení dolních žeber do stran. Dle měření obvodu 

hrudníku bylo zjištěno, že rozvíjení hrudníku ve všech úrovních není omezené. Snížená 

je posunlivost i protažitelnost clavipectorální, thorakolumbální fascie i fascií 

v cervikální oblasti. Küblerova řasa v oblasti zad vázne v oblasti L páteře vpravo. Je 

přítomna blokáda 3. žebra vpravo i vlevo. Pacient udává 4 stupeň dušnosti dle škály 

mMRC hodinu před inhalací a po skončení výstupního spirometrického vyšetření udává 

zlepšení tedy stupeň 3. 

Spirometrické vyšetření, které bylo součástí kazuistiky, probíhalo přibližně 1 hodinu 

před inhalací léku a druhé měření se uskutečnilo hodinu po inhalaci. Dle výsledků ve 

spirometrii se zvýšily hodnoty statické i dynamické oproti původním údajům. Vitální 

kapacita se zvýšila o 440 ml a FEV1 o 60 ml. 
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11.2 Kazuistika 2 

Pacient: L. P. 

Datum narození: 1948 

Pohlaví: žena 

Místo vyšetření: I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN 

Datum vyšetření: 22. 2. 2017 

Diagnóza:  

J 441 CHOPN emfyzematický fenotyp 

E 784 dyslipidémie 

L 480 paroxysmální fibrilace síní 

I 10 arteriální hypertenze 

E 039 hypothyreóza 

 

Anamnéza 

RA: matka zemřela v 78 letech na Ca tlustého střeva, otec zemřel v 52 letech na Ca 

plic 

OA: 1971  operace ovariálních cyst 

 2004  recidivující plicní embolie 

2006 pneumonie 

2011  diagnostikováno CHOPN 

 2016 srdeční tamponáda při perforaci ouška levé síně 

AA:  neguje 

GA:      1x porod (císařský řez) 

Farmakologická anamnéza: 

tbl: Xarelto 15mg 1-0-0, Rytmonorm 150 mg 1-0-1, Stacyl 100 mg 1-0-0, Daxas 

500 mg 1-0-0, Helicid 20 mg 1-0-1, Isoptin 240 mg 0-1-0 

inhalačně užívá: Seebri 1-0-0 48ug, Seretide 1-0-1 50/250ug 

DDOT: 1l/min O2 kyslíkovými brýlemi 

Abusus: nyní nekouří, kouřila do r. 2012 od 18 let (15 cigaret denně), alkohol neužívá 

PA: pracovala jako zdravotní sestra, nyní v důchodu 

SA: bydlí v činžovním domě v přízemí, sama se psem, má schody pouze na dvorek 

(7 schodů) 
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Záliby: procházky, četba 

Nynější onemocnění: 

 Pacientka byla přijata 17. 2. 2017 z důvodu akutní exacerbace CHOPN 

s bronchiálním astmatem. CHOPN III. stupně s exacerbacemi přibližně 3x ročně 

Status présens: 

výška: 168 cm 

 váha: 55 kg 

BMI: 19,49 

TK: 115/75mmHg 

DF: 18/min 

 SpO2: 94%, 1l/min O2 kyslíkovými brýlemi 

Objekt.: Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou, plně soběstačná, 

komunikující, mobilní. Úlevovou polohu má vleže na zádech 

Subj.: Pacientku trápí výrazná dušnost při běžných denních činnostech, ve dne i 

v noci, časté zahlenění. 

Vyšetření fyzioterapeutem 

 Vyšetření bylo provedeno s ohledem na stav pacienta. 

 

Komplexní kineziologický rozbor  

Aspekce: 

somatotyp: ektomorf 

kůže: v normě, bez ikteru a krvácení 

otoky: nejsou přítomny 

jizvy:  

o po císařském řezu v oblasti 10 cm pod pupkem, dlouhá 12 cm, dobře 

zhojená 

o ve střední části hrudníku 25 cm dlouhá 

Vyšetření postavy aspekcí (zezadu, zboku a zepředu) ve stoje 

zepředu 

obličej symetrický 

levá klíční kost níže 

levé rameno níže 

HKK volně podél těla 
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SIAS levá výše 

levé koleno výše 

varózní postavení kolenních kloubů 

zboku 

mírný předsun hlavy 

protrakce ramen 

hyperlordóza krční páteře 

prominence břišní stěny 

zvětšená hrudní kyfóza 

anteverze pánve 

podélné plochonoží 

zezadu 

levé rameno níže 

levá lopatka méně výrazná než pravá 

kontura paravertebrálního valu v oblasti L páteře 

gluteální rýhy symetrické 

SIAS levá výše 

podkolenní rýhy symetrické 

pravá Achillova šlacha výraznější než levá 

Mobilita:  

změna pozic: bez problému samostatně 

sed: stabilní, bez pomoci a opory o HKK, flekční držení 

stoj: stabilní, předsun hlavy, protrakce ramen 

chůze: stabilní, samostatná, šířka báze v normě, chůze omezena dušností, kdy po 

pár metrech musí zastavit 

 pomůcky: bez kompenzačních pomůcek 

 

Palpační vyšetření  

- snížená posunlivost a protažitelnost clavipectorální fascie a laterální fascie 

břicha všemi směry 

- snížená posunlivost i protažitelnost thorakolumbální fascie kraniokaudálním 

směrem 

- Küblerova řasa v oblasti zad - vázne na přechodu Th/L přechodu 

- přítomna blokáda 2. a 3. žebra vpravo 
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- jizvy 

o jizva v podbříšku dobře posunlivá i protažitelná 

o jizva v oblasti hrudníku méně posunlivá i protažitelná, tuhá v celé délce 

- hypertonické svaly (oboustr.) 

o  m. serratus anterior 

o mm. scaleni 

o m. sternocleidomastoideus 

- zkrácené svaly (vlevo) 

o m. pectoralis major et minor (st. 1) 

o m. levator scapulae (st. 1) 

o pars superior m. trapezius (st. 1) 

Vyšetření dechového stereotypu (aspekčně) vleže na zádech 

Převládá horní hrudní typ dýchání. Při nádechu je nedostatečné rozvíjení 

hrudníku. Dechová vlna začíná v horní hrudní oblasti. Nedochází k velkému 

rozvoji spodních žeber laterálním směrem. Dýchání je povrchové. Při dýchání je 

výrazné zapojení m. sternocleidomastoideus. 

Vyšetření dynamiky páteře (měřením) 

- Ottův inklinační index: o 2,5 cm oddálení 

- Ottův reklinační index: o 3 cm přiblížení 

- Stiborova vzdálenost: oddálení o 4 cm 

- Schoberova vzdálenost: prodloužení o 3 cm 

- Thomayerova vzdálenost: 15 cm od země  

Vyšetření dynamiky páteře (aspekcí) 

- Při předklonu i záklonu je omezeno rozvíjení bederní páteře. 

- Lateroflexe omezena více vlevo 
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Antropometrie 

Měření obvodu hrudníku 

Tab. 11 Hodnoty obvodu hrudníku u maximálního nádechu a maximálního výdechu  

Hodnoty obvodu hrudníku u maximálního nádechu a maximálního výdechu 

Lokalizace měření Obvod při maximálním 

nádechu 

Hodnota při maximálním 

výdechu 

Axilly 95 cm 96 cm 

Mesosternale 95 cm 96 cm 

Xiphosternale 91 cm 91 cm 

mezi processus xiphoideus 

a umbilicus 

100 cm 101 cm 

  

Rozvíjení hrudníku je omezen ve všech měřených úrovní 

Vyšetření dušnosti škálou mMRC 

Pacientka udává 4 stupeň dušnosti hodinu před terapií a 3. stupeň po terapii -

(nutnost zastavit již po 100 m či pár minutách chůze) 

Goniometrie 

 Rozsahy pohybů u HKK i DKK jsou ve fyziologické normě 

Svalová síla 

 Svalová síla u HKK i DKK není oslabena 

 Oslabena svalová síla (stupeň 4) 

o m. rectus abdominis 

o m. serratus anterior dx. 

o mm. obliqui abdominis externi et interni 
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Spirometrické vyšetření 1 hodinu před inhalací 

Obr. 3 Spirometrické vyšetření před inhalací 

 

Tab. 12 Statické a dynamické hodnoty naměřené před inhalací 

Statické a dynamické hodnoty naměřené před inhalací 

Statické 

parametry 

Jednotka Náležitá 

hodnota 

Naměřená 

hodnota 

Náležitá 

hodnota v % 

VC l    2,80 1,53 55 

ERV l   0,69 0,26 37 

Dynamické 

parametry 

    

FVC l  2,80 1,34 48 

FEV1 l   2,35 0,53 23 

FEV1/FVC % 76 40 52 
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Spirometrické vyšetření 1 hodinu po inhalaci 

Obr. 4 Spirometrické vyšetření po inhalaci  

 

Tab. 13 Statické a dynamické hodnoty naměřené po inhalaci 

Statické a dynamické hodnoty naměřené po inhalaci 

Statické 

parametry 

Jednotka Náležitá 

hodnota 

Naměřená 

hodnota 

Náležitá 

hodnota v % 

VC l    2,80 2,09 75 

ERV l   0,69 0,34 49 

Dynamické 

parametry 

    

FVC l   2,80 1,76 63 

FEV1 l   2,35 0,78 33 

FEV1/FVC % 76 44 58 

 

Krátkodobý rehabilitační plán 

- pomocí technik respirační fyzioterapie se zaměřit na akutní problémy -dušnost, 

zahlenění 

- uvolnění fascií, podkoží a kůže v oblasti hrudníku a zad a břicha 

- zlepšit stereotyp dýchání 
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- protažení zkrácených svalů 

- zachovat kloubní rozsahy a svalovou sílu u HKK i DKK 

- aktivovat HSSP 

- reedukace pohybových stereotypů 

- korekce držení těla 

Dlouhodobý rehabilitační plán 

- zlepšit kvalitu života a životosprávu 

- adaptace na zátěž 

- optimalizovat aktivitu dýchacích svalů 

- pravidelné cvičení k udržení rozsahu pohybů 

Průběh terapie 

1. den (22. 2. 2017) 

- 9.00-10.00 - provedeno kompletní vyšetření 

- 10.00-10.30 

o inhalace předepsaného léku (3ml fyziologického roztoku, 2ml 

Ambrobene, 1ml Berodual) v časových intervalech 6 h, 10 h, 14 

h, 18 h, 21 h 

- 10.45-11.15 

o techniky měkkých tkání na oblast hrudníku, zad a břicha 

o protažení zkrácených svalů 

o mobilizace žeber, krční a hrudní páteře 

o korekce sedu 

o kontrolované dýchání 

o nácvik bráničního dýchání 

o výdech s odporem (pomocí PariPEP S-systém)  

o autogenní drenáž 

- autoterapie -nácvik technik respirační fyzioterapie 

2. den (23. 2. 2017) 

- 9.00-9.30 

o subjektivní hodnocení dušnosti dle škály mMRC 

o pacientka byla instruována o správném postupu během spirometrického 

vyšetření 

o provedeno spirometrické vyšetření 
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- 9.30-10.00 - vysvětlena technika inhalace  

- 10.00-10.30 - inhalace předepsaného léku (3ml fyziologického 

roztoku, 2ml Ambrobene, 1ml Berodual) 

- 11.30-12.00  

o subjektivní hodnocení dušnosti dle škály mMRC 

o  spirometrické vyšetření 

Terapie proběhla bez problémů s aktivní účastí pacientky. Po pár minutách se u 

pacientky zhoršovala dušnost, a proto bylo nutné dělat větší pauzy mezi jednotlivými 

úkony.  

Rehabilitační tým 

- fyzioterapeut, lékař, zdravotní sestra 

Autoterapie 

Pacientce byly ukázány jednotlivé cviky respirační fyzioterapie potřebné 

k aktivaci správného zapojení dýchacích svalů a ke zlepšení dechové vlny.  

Závěr vyšetření 

Pacientka je komunikující, soběstačná a mobilní. Během terapie ochotně 

spolupracovala. Z důvodu zvýšené dušnosti a kašle během terapie, se průběh vyšetření 

prodloužil. Chůze a běžné denní činnosti jsou omezené z důvodu zhoršující se dušnosti 

a kašle. Kloubní rozsahy jsou ve fyziologické normě. Svalová síla je oslabena (m. rectus 

abdominis, mm. obliqui abdominis externi et interni, m. serratus anterior), kde je stupeň 

4. Vyšetření ukázalo zkrácení svalů více vlevo (m. levator scapulae, mm. pectorales a 

horní vlákna m. trapezius). Omezeno je rozvíjení páteře bederní při předklonu i záklonu. 

Lateroflexe je více omezena vlevo. Při dýchání dochází k výraznému zapojení m. 

sternocleidomastoideus oboustranně. Dechová vlna začíná v horním hrudním sektoru 

bez rozvíjení dolních žeber do stran. Dle měření obvodu hrudníku bylo zjištěno 

omezené rozvíjení hrudníku ve všech úrovní. Snížená je posunlivost i protažitelnost 

clavipectorální, thorakolumbální i laterální fascie. Küblerova řasa v oblasti zad vázne u 

Th/L přechodu. Je přítomna blokáda 2. i 3. žebra vpravo. Pacientka má 4. stupeň 

dušnosti podle škály mMRC, kterou udává hodinu před inhalací. Po inhalaci dochází ke 

zlepšení na stupeň 3. 

Spirometrické vyšetření pacientka absolvovala 1 hodinu před inhalací léku, a druhé 

měření proběhlo hodinu po inhalaci. Dle výsledků spirometrie se zvýšily hodnoty 

statické i dynamické oproti původním údajům. FEV1 se zvýšila o 250 ml a vitální 
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kapacita narostla o 550 ml. Na obr. 3 můžeme vidět těžkou OVP se středně těžkou 

redukcí vitální kapacity na rozdíl od obr. 4, kde je lehká redukce vitální kapacity.   
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12. DISKUZE 

Klinických studií zabývajících se významem respirační fyzioterapie je mnoho. 

Nejsou však dostupné studie, které by řešily inhalační léčbu doplněnou o techniky 

respirační fyzioterapie. 

Žurková a spol. (2013) ve své studii poukazují na vliv respirační fyzioterapie. 

Cílem studie je zjistit efekt respirační fyzioterapie a trénink nádechových svalů na plicní 

funkce a dušnost. Studie se zúčastnilo 23 pacientů s těžkým stupněm CHOPN. Pacienti 

absolvovali vždy 2x týdně respirační fyzioterapii pod dohledem fyzioterapeuta. Zbylá 

cvičení byla zaměřena na trénink nádechových svalů, které pacienti vykonávali doma 

po dobu 12 týdnů. Výsledky ukázaly zanedbatelné zvýšení ventilačních parametrů, ale 

došlo ke snížení míry dušnosti. Holland et al. (2012) popisuje studie, které zjišťovaly, 

zda respirační fyzioterapie může snížit dušnost, zvýšit zátěžovou kapacitu a zlepšit 

psychickou stránku člověka. Proběhlo 16 studií s 1266 účastníky s těžkým stupněm 

CHOPN. Respirační fyzioterapie zahrnovala brániční dýchání či kontrolované dýchání. 

Výsledky studie shrnuly, že pokud dechová cvičení trvají přes 4 týdny, dochází ke 

zlepšení funkční zátěžové kapacity i psychické stránky.  Studie dle FIRST (2015) podle 

dat ukázala vliv plicní rehabilitace u CHOPN na ventilační parametry, kdy pacienti měli 

farmakologickou léčbu doplněnou o PR. Nedošlo k poklesu FEV1, ale k nárůstu o 

4ml/rok. Pacienti bez plicní rehabilitace měli snížené hodnoty FEV1 přibližně o 

72,6ml/rok. 

Výsledky studií dokládají, že respirační fyzioterapie může mít pozitivní vliv, jak 

na dušnost, tak na ventilační hodnoty, proto si myslím, že by měla být zařazena do 

léčby u pacientů s chronickým plicním onemocněním a nemělo by se na ní zapomínat. 

Studie dokazují, že respirační fyzioterapie nemá vliv pouze na plicní funkce, ale také na 

psychickou stránku člověka. 

V praktické části bylo stěžejní vyhodnotit vliv respirační fyzioterapie na účinek 

inhalovaného léku u pacientů s chronickým plicním onemocněním. Pro práci jsem si 

zvolila pacienty s chronickou obstrukční plicní nemocí. Tito pacienti jsou nejčastěji 

hospitalizováni z důvodu opakovaných exacerbací. Jde o často se vyskytující 

onemocnění, kde hlavním problémem jsou rychle se zhoršující příznaky (dušnost, kašel). 

Ve velmi krátkém čase onemocnění progreduje, pokud nemocní nedodržují správné 

zásady, jako jsou pravidelné kontroly u lékaře, fyzická aktivita, životospráva a jiné. 
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Našla jsem mnoho publikací shrnující informace o této nemoci. Významným zdrojem 

řešící problematiku CHOPN je světová organizace GOLD. Každoročně aktualizuje nové 

poznatky a jejím hlavním cílem je poskytnout zdravotníkům, ale i široké veřejnosti 

ucelený přehled. Seznamuje nás s nejnovějšími trendy a možnostmi léčby, které by 

mohly zlepšit kvalitu života či snížit vedlejší účinky nemoci. CHOPN bohužel patří 

k nevyléčitelným onemocněním, ale v dnešní době existuje mnoho způsobů, jak snížit 

riziko zhoršení stavu a pomoci vést život bez velkého omezení.  

U každého pacienta jsem provedla komplexní kineziologický rozbor a seznámila 

je s cílem bakalářské práce. Byla provedena instruktáž správného postupu v inhalaci a 

nácvik jednotlivých technik respirační fyzioterapie, což je pro efektivní léčbu 

nepostradatelné. Pro vyhodnocení efektu respirační fyzioterapie byl u každého pacienta 

nutný jiný přístup.  

U prvního pacienta byla inhalace léku doplněna i fyzioterapií, jež zahrnovala i 

techniky respirační fyzioterapie. Důležité bylo připravit pacienta na RFT, tedy začít 

uvolněním fascií, zaměřit se na korekci sedu a celé postury, mobilizace páteře a žeber, 

aby se prohloubilo dýchání a došlo k zapojení správných svalových skupin. Respirační 

fyzioterapie zahrnovala i nácvik bráničního dýchání, kdy správná funkce bránice má 

vliv jak na dýchání, tak stabilizaci trupu. Bylo provedeno kontaktní dýchání a drenážní 

techniky, jež zajišťují průchodnost dýchacích cest a pomáhají k odhlenění. Poté 

následovala inhalace předepsaného léku. U pacienta byla velká nesoustředěnost a špatná 

koordinace s inhalační maskou. Stále mu padala a neseděla na obličeji a pacient neměl 

trpělivost si ji přidržovat. Pochopil postupy u jednotlivých technik RFT. Problémem byl 

rychlý nástup únavy, kdy pacient potřeboval krátké přestávky během terapie. Pacient 

pociťoval snížení dušnosti díky technikám RFT, protože se necítil již tolik zahlenění a 

dýchání se mu prohloubilo. Pacient měl nárůst ve vitální kapacitě plic o 440ml, což 

svědčí o zlepšení oproti původní hodnotě. Hodnota FEV1 nám ukazuje nárůst o 60ml. 

Můžeme tedy říci, že hodnoty u spirometrického vyšetření vykazují pozitivní změnu 

buď pomocí respirační fyzioterapie, díky níž může být lepší doprava inhalovaného léku 

do místa určení a zvýšení jeho účinnosti. Techniky respirační fyzioterapie mohly 

ovlivnit lepší průchodnost dýchacích cest a odstranit zahlenění pacienta. Na druhou 

stranu nemůžeme úplně doložit, že celkový vliv na zlepšení statických i dynamických 

hodnot neměl podíl pouze inhalovaný lék. 
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U druhého pacienta nebyly využity postupy a metody fyzioterapie. Byla zde 

pouze inhalace připraveného léku. Inhalace probíhala bez problému. Pacient se 

soustředil více na dýchání během inhalace. Hodnoty po inhalaci také stouply. Nárůst 

FEV1 byl o 250 ml a vitální kapacita se zlepšila o 560 ml. Pacient pociťoval také 

výrazné zlepšení, kdy se snížila míra dušnosti. 

 Hodnoty ve vitální kapacitě plic i FEV1 byly vyšší u druhého pacienta než u 

prvního. Podle mého názoru mohou být hodnoty zkresleny mnoha faktory. První pacient 

má těžší stupeň CHOPN (IV.) než druhý pacient (III.) a rozdíl je i v pohlaví. Dále 

hodnoty mohou být ovlivněny také věkem či zvýšenou únavou. Musely by se provést 

další studie, které by potvrdily či vyvrátily výsledky šetření. Bylo by dobré podniknout 

dlouhodobější sledování pacientů a pro výběr zvolit i větší skupinu lidí se stejným 

stupněm nemoci i pohlavím. Při delším pozorování by se mohl dostavit zvýšený nárůst 

hodnot nebo alespoň zlepšení dušnosti. I přesto, že pacient bez fyzioterapie měl vyšší 

hodnoty než první pacient, neklesá to na významnosti respirační fyzioterapie či jiných 

fyzioterapeutických prvků. Hlavním úkolem technik respirační fyzioterapie je usnadnit 

dýchání, zlepšit dechový stereotyp, pomáhat k odstranění hlenu, zvýšit fyzickou 

zdatnost.  

 Faktor, který mohl ovlivnit výsledky, může být i nesprávná technika inhalace. 

Publikace Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace (Smolíková, Máček, 2010) 

poukazuje na důležitost inhalační léčby. Pokud pacient nezvládá správnou techniku a 

postup při inhalaci, tak se může dostavit pouze malý účinek inhalovaného léku nebo 

žádný. Dle mého názoru největší problém je v neinformovanosti lidí ohledně správného 

postupu inhalace. Lidé často neposlouchají rady lékařů ani fyzioterapeutů. Většina 

nemocných si myslí, že důležitý postup při inhalaci nehraje velkou roli a pacienti proto 

postup u inhalace podceňují. Pokud by byla větší propagace o správném postupu 

inhalace, nemocní by se tolik vyvarovali chybám. Oproti zahraničí je v České Republice 

málo plicních center, která by mohly zvýšit informovanost u lidí ohledně správného 

způsobu inhalace, proto by bylo vhodné více rozšířit tato střediska. Dále by bylo dobré, 

aby měli lidé po ruce vždy návod, jak správně postupovat při inhalaci. Pro každého 

pacienta by měla být vytvořena brožura či leták, kde by bylo vše detailně popsáno. 

Registr nemocných, který sleduje pacienty s těžkým stupněm CHOPN zdůrazňuje, že 

42% nemocných používá dva typy inhalátorů (práškové, aerosolové), kdy u každého 
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z nich je jiná inhalační technika, což vede k častějším chybám při inhalaci, protože 

pacienti neumí správně zacházet s inhalátorem a snižují tak jeho účinek. 

Pro hodnocení jsem využila škálu dušnosti mMRC, která popisuje 5 stupňů 

dušnosti. Jde o subjektivní náhled pacienta, proto jsem pro zjištění účinnosti 

inhalovaného léku na plicní funkce využila i spirometrického vyšetření, které slouží 

k hodnocení statických i dynamických parametrů. Spirometrie nám umožňuje vidět 

rozdíly v hodnotách mezi zdravým jedincem a pacientem s CHOPN. Prostřednictvím 

spirometrie se dokládaly výsledky působení léku a ostatních metod na ventilační 

parametry. Dle subjektivního hodnocení se zlepšily výsledky obou pacientů. Pacienti 

před terapií uváděli stupeň 4 u škály dušnosti mMRC a po terapii stupeň 3, což nám 

může také dokládat pozitivní dopad kombinace inhalační léčby a respirační fyzioterapie.  

Vliv na hodnoty ventilačních parametrů nemá jenom RFT, inhalační léčba, ale i 

lék určený k inhalaci. Na I. klinice tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK, kde 

jsem absolvovala praktickou část, ve většině případů lékaři pacientům předepisují 

složení léku mukolytik, fyziologického roztoku a bronchodilatancií. Zahraniční studie 

se s tímto složením neshodují, ale také tuto možnost nevyvrací. Pokud to srovnáme 

s využitím medikace v zahraničí (hlavně USA) je zde spíše kombinace LAMA + 

LABA. Existuje mnoho studií, která řeší správnou kombinaci léku. Dříve se ve většině 

případů používal pouze jeden typ léku, ale nové studie dokazují, že kombinace více 

léků, má větší účinek na plicní funkce. Studie dle Horita et al (2017) poukazuje na 

možnost použití více typů léků oproti použití pouze jednoho typu. Složení léků LAMA 

+ LABA významně zlepšuje FEV1, je zde nižší riziko pneumonie a má i pozitivní dopad 

na kvalitu života. 

Pacienti již na začátku léčby CHOPN byli obeznámeni o možnostech respirační 

fyzioterapie. Oba přiznali, že pravidelně doma cvičí dechová cvičení a chodí na 

pravidelnou kontrolu k lékaři. První pacient byl přístupný možnosti kombinace inhalace 

a respirační fyzioterapie. 

V léčbě chronických plicních chorob je významná spolupráce pneumologa, 

psychologa, fyzioterapeuta, ale i ergoterapeuta. Nejdříve je dobré zmírnit rizika, která 

vedou ke zhoršení stavu, což je přestat s kouřením, neboť napomáhá k rozvoji plicních 

chorob. Také je zásadní zvýšit pohybovou aktivitu zejména u obézních lidí a změnit 

jejich stravovací návyky. Důležité je, aby si pacienti pomalu zvykali na tělesnou zátěž. 
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Diagnostické a terapeutické postupy, které byly uvedeny v teoretické části, umožňují 

fyzioterapeutům přesněji ovlivnit samotné dýchání i v jeho patofyziologické formě.  

Na komplikace spojená s léčbou u CHOPN poukazuje profesor Donald Tashkin 

(2013), který zdůrazňuje, že není často u pacientů nemoc zjištěna včas. Tito pacienti po 

stanovení diagnózy mají již snížené plicní funkce až o 50 %, čemuž by se dalo zabránit 

včasnou léčbou, kdyby přišli dříve ke kontrole. Pokud by pacient dodržoval správný 

režim již od začátku, tak je velká pravděpodobnost, že nemoc bude jen minimálně 

omezovat jeho život. Lidé mnohdy ani nevědí, že onemocněli CHOPN a k lékaři 

přichází až za velmi dlouho dobu. Často si nevšímají příznaků nemoci. 

. 
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13. ZÁVĚR 

Bakalářská práce měla za úkol zjistit vliv respirační fyzioterapie na účinnost 

inhalovaného léku u chronických plicních onemocnění. Teoretická část shrnuje důležité 

poznatky o respirační fyzioterapii, která by neměla v léčebném plánu pacienta chybět. 

Zabývá se možnostmi léčby u CHOPN a vyzdvihuje význam inhalační léčby a správné 

zvládání techniky inhalace.  

Chronická obstrukční plicní nemoc je v dnešní době často řešený problém, neboť 

její léčba se stále vyvíjí. Důležitá je včasná diagnostika a komplexní léčba, která 

zahrnuje jak farmakologickou, tak nefarmakologickou složku. U obou pacientů byl 

pozitivní účinek inhalovaného léku na ventilační parametry. U prvního pacienta, který 

absolvoval před inhalací i po inhalaci techniky respirační fyzioterapie i jiné 

fyzioterapeutické postupy, byl nižší nárůst vitální kapacity plic a FEV1 než u druhého 

pacienta, který podstoupil pouze inhalaci léku bez fyzioterapie. U obou pacientů dle 

hodnocení škály dušnosti mMRC se jejich aktuální problémy zlepšily o celý stupeň.  

Všechny cíle  bakalářské práce byly splněny. Přínosem práce bylo shrnutí 

postupu při inhalační léčbě. Zaměřit se na možnosti využití techniky respirační 

fyzioterapie i jiných fyzioterapeutických postupů u inhalace. V práci jsem se snažila 

shrnout problematiku CHOPN a možnosti jejího řešení, kdy kombinace respirační 

fyzioterapie a inhalační léčby není tolik častá při terapii. Na základě dosažených 

výsledků by možnost doplnění inhalační léčby o respirační fyzioterapii mělo být 

využíváno.  
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14. Seznam použitých zkratek 

AA - alergologická anamnéza 

AGR - antigravitační 

bilat. - bilaterálně 

BMI - Body Mass Index 

Ca - rakovina 

cm - centimetr 

Cp - krční páteř 

CP - cor pulmonale 

ČR - Česká Republika 

DF - dechová frekvence 

DG - dechová gymnastika 

DKK - dolní končetiny 

DPI - práškové inhalátory 

dx - dexter (pravá) 

ERV - expirační rezervní objem 

FA - farmakologická anamnéza 

FEV1 - jednovteřinová vitální kapacita 

FVC - usilovná vitální kapacita 

GOLD - Global initiative for chronic obstructive lung disease 

CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc 

CHRI - respirační insuficience 

h - hodina 

HKK - horní končetiny 

HSSP - hluboký stabilizační systém páteře 

IRV - inspirační rezervní objem 

kg - kilogram 

l - litr 

LABA - long acting beta agonist  

LAMA - long acting muscarinic antagonist 

LF - lékařská fakulta  

Lp - bederní páteř 
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m - metr 

m. - musculus 

MDI - aerosolové inhalátory 

mg - miligram 

min. - minuta 

ml - mililitr 

mm. - musculi 

mMRC - modified Medical Research Council (Modifikovaná škála dušnosti) 

MMV - maximální minutová ventilace 

MV - minutová ventilace 

NH - náležitá hodnota 

NO - nynější onemocnění  

O2 - kyslík 

OA - osobní anamnéza 

Obj. - objektivně 

Obr. - obrázek 

OVP - obstrukční ventilační porucha 

PA - pracovní anamnéza 

PEF - maximální výdechový proud vzduchu 

PEP - positive expiratory pressure 

PH - plicní hypertenze 

r. - rok 

RA - rodinná anamnéza 

RFT - respirační fyzioterapie  

RV - reziduální objem 

s - sekunda 

SA - sociální anamnéza 

SIAS - spina iliaca anterior superior 

SpO 2 - saturace krve kyslíkem 

St. - stupeň 

Subj. - subjektivně 

Tab. - tabulka 

Th - hrudní páteř 

Th/L - thorakolumbální 



 

66 

 

TK - tlak krve 

TMT - techniky měkkých tkání 

TRPs - trigger points 

UK - Univerzita Karlova 

VFN - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 

VR - vnitřní rotace 

Vt - dechový objem 

WHO - World Health Organization 

ZR - zevní rotace 
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Příloha č. 1: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

 

 k šetření: „Techniky respirační fyzioterapie v inhalační léčbě u chronických plicních 

onemocnění“. 

Období realizace:  

 

Vážená paní/vážený pane,  

obracím se na Vás se žádostí o spolupráci na vědeckém projektu, jehož součástí je 

neinvazivní vyšetření, kineziologický rozbor a série fyzioterapeutických intervencí. 

Pokud s účastí na projektu souhlasíte, připojte podpis, kterým vyslovujete souhlas s níže 

uvedeným prohlášením.  

Prohlášení  

Prohlašuji, že souhlasím s účastí na výše uvedeném projektu. Řešitel/ka projektu mne 

informoval/a o podstatě projektu a seznámil/a mne s cíli a metodami a postupy, které 

budou při projektu používány. Souhlasím s tím, že všechny získané údaje budou použity 

pro účely bakalářské práce.  

Měl/a jsem možnost vše si řádně, v klidu a v dostatečně poskytnutém čase zvážit, měl/a 

jsem možnost se řešitele/ky 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.  

Jméno, příjmení a podpis řešitele projektu: 

__________________________________________________________________ 

V_____________________dne:__________________  

 

Jméno, příjmení a podpis účastníka v projektu: 

_____________________________________________________________________ 

V_____________________________dne:___________________________________ 
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Příloha č. 2: Souhlas od Etické komise VFN 
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