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ÚVOD
Přežívání pacientů s vrozenou srdeční vadou (VSV) se během posledních několik desítek
let dramaticky zlepšilo. Nové chirurgické postupy přinesly velké změny a kardiochirurgie dnes
umí zcela korigovat nebo alespoň částečně napravit téměř všechny srdeční vady. Populace pacientů s vrozenou srdeční vadou každým rokem roste, populace dospělých pacientů s VSV již
několikanásobně přesahuje populaci dětskou.
Vrozená srdeční vada ale není pouze záležitostí onemocnění srdce, literatura poukazuje
na časté poškození plicních funkcí těchto pacientů, rozvoj deformit hrudníku a páteře, sníženou
zdatnost, horší koordinační schopnosti a sníženou svalovou sílu. U závažnějších vad poukazují
na pomalu se rozvíjející syndrom selhávajícího srdce.
Rehabilitace u těchto pacientů má velký potenciál a může jim mnoho nabídnout. Snížená
svalová síla, snížená síla respiračních svalů a změna v motorice hrudního koše jsou skutečnosti
fyzioterapií dobře ovlivnitelné, a to již od raného dětství.
V literatuře najdeme mnoho studií zabývajících se pohybovou terapií u pacientů s vrozenou srdeční vadou, ale v podstatě žádná práce neaplikovala na pacienty metody klasické fyzioterapie a nehodnotila dopady terapie na kardiopulmonální systém.
Tato práce je prací pilotní v oblasti hodnocení efektu fyzioterapie na kardiopulmonální
systém. Cílem je ukázat, zda fyzioterapie má šanci ovlivnit zdravotní stav pacientů s vrozenou
srdeční vadou a zda její dopady zasáhnou i kardiopulmonální systém. Taktéž bychom rádi zhodnotili námi navrženou metodiku a navrhli případné úpravy, aby mohla být použita i dále pro
účely větší studie.
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1

PŘEHLED TEORETICKÝCH POZNATKŮ

1.1 Vývoj dětské kardiologie
Historie dětské kardiologie již přesahuje půl století, vrozené srdeční vady byly na začátku minulého století předmětem zkoumání patologů a patofyziologů. Bez léčby se v té době
až 95 % pacientů s vrozenou srdeční vadou nedožilo dospělosti. V roce 1961 se dětská kardiologie stala první subspecializací pediatrie v USA. V České Republice se o rozkvět Dětské kardiologie zasloužil prof. Milan Šamánek, který se svými kolegy v roce 1977 založili Dětské kardiocentrum ve FN Motol. Zpočátku bylo možné operovat pouze jednoduché extrakardiální
vady nebo provádět paliativní zákroky. První chirurgicky úspěšně řešitelnou vadou se stal ductus arteriosus technikou tzv. ligace, která se po světě rozšířila během šedesátých let. Dalšími
široce používanými výkony se staly atriální switch v Mustardově a později Senningově variantě. V r. 1975 byl proveden první arteriální switch – operace, která fatální vadu přeměnila ve stav s vynikající dlouhodobou prognózou a nízkou mortalitou. Farmakologickým objevem umožňujícím lepší péči o novorozence s kritickou srdeční vadou bylo v roce 1976 zavedení prostaglandinu E1. Chirurgické pokroky vyžadovaly také lepší zobrazovací metody. Již od
r.1954 bylo možno používat M-mode pro echokardiografii, ale zobrazit srdce dnes denně používaným dopplerovským ultrazvukem bylo možné až od let osmdesátých.
Tyto a další pokroky umožnily během půlstoletí smutnou statistiku otočit do zcela opačných čísel. Dnes se dospělosti dožívá 80 až 85 % pacientů (Warnes et al., 2001), včetně pacientů
s velmi komplexními vadami. V budoucnosti je úkolem tohoto oboru nejenom umožnit
těmto pacientům přežití, ale také zvyšovat kvalitu jejich života v dětství a dospělosti (Hučín,
2012a; Richardson, 2015; Škovránek, 2011).

1.2 Výskyt vrozených srdečních vad v České republice
Vrozené srdeční vady jsou nejčastějším vrozeným vývojovým onemocněním v České
Republice. Za posledních 15 let tvořily 40 % všech vývojových vad (Šípek et al., 2010). Dle
rozsáhlé epidemiologické studie Dr. Šamánka v letech 1980–1990 je prevalence vrozených srdečních vad v ČR 6,16 na 1000 živě narozených dětí. Tento údaj je díky rozsáhlému a kvalitnímu prenatálnímu screeningu a možnosti ukončit těhotenství předčasně již neplatný a nyní se
prevalence odhaduje na méně než pět vrozených srdečních vad na 100 živě narozených dětí
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(Škovránek, 2011). V posledních letech se díky screeningu daří prenatálně odhalit asi 47 %
všech vrozených srdečních vad a přes 80 % vad kritických. Tato úspěšnost má vliv nejenom
na snížení prevalence všech vrozených srdečních vad, ale i na snížení postnatálního výskytu některých těžkých srdečních vad: syndromu hypoplastického levého srdce, atrioventrikulárního defektu septa, společného arteriálního trunku, atrézie plicnice, společné komory, aortální stenózy, Ebsteinovy anomálie a interrupce aortálního oblouku. S postupem času se tedy
mění nejenom celkový počet dětí s vrozenou srdeční vadou, ale i spektrum vad, které se v populaci vyskytují (Tomek, Jičínská, Gilík, Škovránek, Navrátil, Janoušek, 2014).
Na základě prevalence tedy můžeme odhadnout, že se v České Republice každý rok narodí asi 500 dětí s vrozenou srdeční vadou, celková dětská populace v ČR tedy tvoří asi 9 500
dětí s vrozenou srdeční vadou. Vzhledem k tomu, že se výrazně zlepšuje přežívání pacientů i
s těžkými a komplexními srdečními vadami roste tu také velká populace dospělých s vrozenou srdeční vadou. Světová literatura uvádí, že v populaci žije 2 800 dospělých pacientů s vrozenou srdeční vadou na jeden milion obyvatel. To odpovídá přibližně 20 000 až 30 000 dospělým pacientům s VSV v České Republice (Rubáčková-Popelová, 2015; Warnes et al., 2001).

1.3 Nejčastější vrozené srdeční vady a jejich léčba
V této kapitole předkládáme stručný popis nejčastějších vrozených srdečních vad
spolu s možnostmi jejich léčby, zejména chirurgickými. Základní porozumění charakteru vrozené srdeční vady nám umožňuje lépe zhodnotit význam a cíl rehabilitační intervence u pacientů.
Defekt síňového septa (ASD)
Jedná se o druhou nejčastější vrozenou srdeční vadu (8,7%). Po narození protéká defektem v síňové přepážce krev z levé síně do síně pravé. Významný zkrat zvyšuje průtok pravým
srdcem a plicním řečištěm a časem vede k plicní hypertenzi. U mladých žen by neuzavřený
ASD významně zvyšoval riziko paradoxní embolie v těhotenství.
Léčba: ASD se uzavírá katetrizačně nebo výkonem na otevřeném srdci v mimotělním
oběhu. Uzávěr se provádí přímou suturou nebo záplatou z vlastního perikardu. Výkon bývá
směřován do předškolního věku.
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Defekt komorového septa (VSD)
Je to nejčastější vrozená srdeční vada vůbec, často bývá součástí komplexních vad. Defekt v přepážce mezi komorami může mít různou lokalizaci a velikost. Tyto faktory ovlivňují
míru levo-pravého zkratu a hemodynamickou závažnost vady. Dochází k postupnému rozvoji
plicní hypertenze a vysokému průtoku krve plicním řečištěm, díky velké objemové zátěži se
rozvíjí srdeční selhání. Malé defekty se mohou spontánně uzavřít.
Léčba: Pacienti dobře snášející medikamentózní léčbu bez známek progredující plicní
hypertenze a srdečního selhání jsou operováni v batolecím až předškolním věku. Časná korekce se provádí u kojenců s významným zkratem. Chirurgická intervence se provádí v mimotělním oběhu ze střední sternotomie, defekt je kryt dacronovou nebo goretexovou záplatou.
Fallotova tetralogie (TOF)
TOF je charakterizována těmito anatomickými znaky: 1) obstrukce výtokového traktu
pravé komory 2) rozsáhlý defekt komorového septa 3) dextropozice aorty s nasedáním na defekt komorového septa 4) hypertrofie pravé komory. Na všech VSV se TOF podílí 3,4 %.
Hemodynamika TOF je dána velikostí defektu komorového septa a obstrukce výtoku z pravé komory. Tlaky v obou komorách mohou být až vyrovnané a díky obstrukci je
zkrat u této vady pravo-levý, jedná se tedy o vadu cyanotickou.
Léčba: TOF se koriguje v časném věku (obvykle do dvou let života dítěte), tak, aby se
obnovila normální hemodynamika. Chirurgická korekce se provádí v mimotělním oběhu. U závažných stavů se u novorozenců a malých kojenců provádí paliativní spojková operace. Až následně se provádí výkon úplné korekce, při kterém se spojky zruší.
Transpozice velkých arterií (TGA)
TGA je nejčastější kritickou vrozenou srdeční vadou u novorozenců, zastupuje 5,4 %
všech vrozených srdečních vad. U TGA odstupuje aorta z morfologicky pravé komory a plicnice z morfologicky levé komory. Koronární tepny odstupují z plicnice. Během fetálního života je více okysličená krev vypuzována nikoliv do ascendentní aorty, a tedy směrem k mozku,
ale do aorty descendentní, tudíž do břicha a dolních končetin. Po narození a vyřazení fetoplacentárního krevního oběhu není TGA slučitelná se životem. Přidružené vady, zejména defekt
síňového nebo komorového septa, snižují závažnost vady a míru hypoxémie.
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Léčba: Chirurgická léčba TGA prošla velkými změnami. U izolované TGA nebo u TGA
s defektem komorového septa je metodou volby tzv. anatomická korekce. Fyziologická korekce dle Mustarda je dnes již historický výkon, korekce dle Senninga je prováděna výjimečně.
Anatomická korekce se u izolované TGA provádí do dvou týdnů věku novorozence, u starších
dětí stoupají rizika operace, jelikož po poklesu plicní cévní rezistence levá komora ztrácí výkonnost a nemusela by zvládnout udržet tlak v systémovém řečišti.
Koarktace aorty (KoA)
Koarktace aorty patří mezi časté VSV (podíl 5,3 %). Její hemodynamika se liší dle její
velikosti. Kritická koarktace u novorozenců a kojenců se projeví po uzávěru tepenné dučeje,
levá komora nepřipravená na vysoký tlak selhává a rozvíjí se těžká plicní hypertenze. Onemocnění se může rozvinout během několika dnů.
Koarktace u dětí a mladistvých způsobuje postupnou adaptaci levé komory na tlakovou zátěž. Pulsní vlna přechází přes místo zúžení a kolaterály pomaleji, a proto dochází do dolních končetin se zpožděním. Může se vytvořit významný tlakový gradient mezi horní a dolní
polovinou těla.
Léčba: Chirurgická korekce se provádí dle rozsahu koarktace, jednou z možností je
přímá resekce a anastomóza konec ke konci. Dalšími variantami je plastika cévy, cévní protéza nebo přemostění.
Otevřená tepenná dučej (PDA)
Izolovaná otevřená tepenná dučej se na všech VSV podílí 5,1 %. Tepenná dučej spojuje
ve fetálním oběhu aortu a plicnici. Zůstává-li otevřená, vzniká v ní levo-pravý zkrat, tím se
zvedá průtok v plicním řečišti, vzniká plicní hypertenze a roste objemová práce levé komory.
Léčba: Chirurgicky ligací nebo resekcí, zejména využíváno u malých symptomatických
kojenců s širokou dučejí. U převážné většiny dětí se využívá katetrizační uzávěr pomocí speciálních spirál nebo okluderů.
Funkčně společná komora (FSV)
Tato diagnosa sdružuje více komplexních vad dohromady. Jedná se o vady, u kterých
nelze srdce operací rozdělit na dvě funkční komory. Patří sem: dvojtoková levá nebo pravá komora, artézie trikuspidální nebo mitrální chlopně, hypoplazie pravé nebo levé srdeční komory
a další vady.
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Léčba: Současná chirurgická léčba je založena na poznatku, že veškerý žilní návrat může
protéct plicním řečištěm bez podpory subpulmonální komory. Fontanova cirkulace (dle francouzského kardiochirurga) prošla mnoha modifikacemi, ve snaze zajisti plné okysličení při
co nejnižším centrálním žilním tlaku. Pro mírnější indikační kritéria se v dnešní době dává
přednost úplnému kavopulmonálnímu spojení (TCPC). V tomto případě je horní dutá žíla našita přímo na plicnici a dolní dutá žíla k plicnici přivedena buď intraatriálním tunelem nebo extrakardiálním konduitem. TCPC se provádí u dětí starších dvou let. Další možností je bidirekční
kavopulmonální anastomóza, která se provádí jako paliativní zákrok u dětí mladších 2 let před
provedením TCPC výkonu.
(Celá kapitola je zpracována dle Chaloupecký et al., 2006.)

1.3.1 Mimotělní oběh
K chirurgickému výkonu na vlastním srdci je používán mimotělní oběh, který má u dětských pacientů svá specifika. Reakce na přítomnost syntetického materiálu v těle je mnohem
bouřlivější než u pacientů dospělých a přístroj musí být přizpůsoben malému objemu cirkulující krve, aby nedošlo k hypovolémii v oběhu. Existuje několik možností operativy za využití
mimotělního oběhu. U obtížných operací, kde je potřeba co nejlepší přístup k srdečním strukturám, se využívá metoda se zástavou cirkulace v hluboké hypotermii a se zkrácenou dobou mimotělního oběhu. Dítě se v celkové anestezii a relaxaci ochladí na rektální teplotu 24-22
°C, posléze až na 20-15 °C a provede se vlastní intrakardiální zákrok trvající 20-45 minut. Pak
se obnoví mimotělní cirkulace a dítě se ohřeje na teplotu 34 °C. Dalšími možnostmi je využití
plného průtoku mimotělním oběhem nebo využití sníženého krevního průtoku s hlubokou hypotermií, v tomto případě se dítě postupně ochlazuje na teplotu 25–20 °C a krevní průtok je
výrazně snížen (Hučín, 2012).
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1.4 Komplikace thorakotomie u dětí s VSV
1.4.1 Jednotlivé přístupy a jejich výhody
Přístup k srdci je možný několika způsoby: ze střední sternotomie, z laterální sternotomie
a pomocí miniinvazivních přístupů.
Střední sternotomie je nejčastější přístup využívaný pro operaci srdce při využití mimotělního oběhu. Využívá se pro velkou přehlednost operačního pole a dobrý přístup k srdci. Při
uzávěru se sternum jistí drátěnými smyčkami, aby nemohlo dojít k jeho dislokaci, nebo rozvoji
hrudní deformity. Je-li nutné uzávěr sterna odložit, vloží se mezi okraje sterna rozporka a rána
je kryta latexovou nebo silikonovou membránou.
Levostranná torakotomie je přístup využívaný pro chirurgické řešení zejména PDA
nebo KoA. Pravostranný anterolaterální, axilární nebo posterolaterální přístup je využíván
pro jednoduché intrakardiální výkony za použití mimotělního oběhu jako například přímá sutura ASD nebo náhrada mitrální chlopně. Pro výkony extrakardiální se nejčastěji využívá přístup mezi 3. a 4. žebrem, pro výkony intrakardiální mezi 5. a 6. žebrem (Šulc, Tláskal, Kolář,
2011).
Výhodou pravostranného bočního přístupu je lepší kosmetický efekt, který je důležitý
zejména pro mladé ženy. Tento přístup ovšem bohužel může mít nepříznivý vliv na pozdější
vývoj prsů u adolescentek. Ve skupině mladých žen mělo 43 ze 46 pacientek po anterolaterální
torakotomii asymetricky velké prsy, u velké části z nich byly prsy ve spodní části výrazně asymetrické tvarem i polohou prsu (odchylka více než 3 SD hodnoceného indexu tvaru a symetričnosti prsou). I přesto pacientky s anterolaterální thorakotomií hodnotily estetický výsledek operace lépe než pacientky po střední sternotomii (Bleizziffer et al., 2004).

Miniinvazivní přístupy
Nynějším trendem jsou miniinvazivní přístupy, jejich využití u vrozených srdečních vad
je opět u jednodušších výkonů nebo u výměny chlopní, např. implantace Melody chlopně. Srovnáme-li klasické a miniivazivní přístupy zjistíme, že pacienti operovaní skrz anterolaterální minithorakotomii byli delší čas v mimotělním oběhu, měli déle zasvorkovanou aortu, ale doba
intubace, pobytu na jednotce intenzivní péče a doba pobytu v nemocnici u nich byla kratší. Nejednalo se ovšem o významné rozdíly, největším pozitivem tak zůstává lepší kosmetický efekt
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při zachované bezpečnosti výkonu (Ding et al., 2012). Obdobné výsledky ukazuje srovnání
částečné dolní sternotomie s celkovou střední sternotomií. Delší čas mimotělního oběhu a zasvorkované aorty, ale mírně kratší doba intubace a pobytu v nemocnici. Pro jednoduché srdeční
vady (jako defekt komorového septa) se jedná o stejně bezpečný výkon s lepším kosmetickým
efektem (Garcia Vieites et al., 2015).

1.4.2 Vliv thorakotomie na vznik skoliosy
V literatuře je obecně uznávaným faktem, že prevalence skoliosy je u dětí s vrozenou
srdeční vadou vyšší než u běžné populace. O přesné míře prevalence, závažnosti skoliosy, tvaru
křivky a příčinách se v literatuře autoři dohadují, výsledky jednotlivých prací se výrazně liší
(Alonso-Gonzales et al., 2012).
Fouladi, Feiz, Parvizi, Afrasiabi a Safarpour, 2012 publikovali jedinou studii, která vyšší
výskyt skoliosy u pacientů nepotvrzuje. Prevalence skoliosy u dětí s vrozenou srdeční vadou
v jejich skupině byla 1,3 % ve skupině sternotomie a 1 % ve skupině torakotomie.
Často uvažovanou příčinou vzniku skoliosy je laterální thorakotomie. Prevalence skoliosy mezi těmito pacienty uvádí literatura velmi vysoké – 30,6 % (Bal, Elshershari, Celiker R.
a Celiker A., 2003), 62 %, 55 % (Roclawski et al., 2009). Podmínění tvaru křivky směrem
k operované straně, tedy konkavita křivky směrem k jizvě, se díky jizvení a zkrácení měkké
tkáně ovšem nepotvrdilo (Bleizziffer et al., 2004). V jiné skupině pacientů dokonce pozitivně
koreloval tvar křivky nikoliv se stranou výkonu, ale s typem vady (Roclawski et al., 2009).
Výskyt dalších asymetrií v pohybovém systému (asymetrické uložení ramen, decentrované lopatky) ještě převyšuje výskyt vlastní skoliosy (až 77 %). V důsledku atrofie m. stratus anterior
je možné také pozorovat asymetrický tvar hrudního koše (Bal et al., 2003).
Zajímavou skutečností je, že skoliosa se vyskytla i v části skupiny pacientů, kterým byla
vada intervenována katetrizačně. Konkrétně se jedná o 25 % pacientů s CoA a 16 % pacientů
s PDA (Roclawski et al., 2009).
Ač se nejedná o „asymetrický“ zákrok, i střední sternotomie zvyšuje incidenci skoliosy
u pacientů s vrozenou srdeční vadou. Prevalence se pohybuje kolem 30-28 % (Herrera-Soto,
Barry-Lane a Myers, 2007), 34 % (Ruiz-Iban et al., 2005).
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U pacientů, kteří prodělali oba přístupy, se prevalence v literatuře udává 26 % (HerreraSoto et al., 2006), 16 % (Alonso-Gonzales et al., 2012).
Specificky byl zkoumán výskyt skolios u pacientů s Fontanovou cirkulací, oproti ostatním údajům je v této skupině nižší výskyt skoliosy – 10 % (Kadhim, Pizarro, Holmes, Rogers,
Kallur a Mackenzie, 2013).
Při hledání rizikových faktorů pro vznik skoliosy u těchto pacientů nebyl téměř žádný
z nich statisticky prokázán, o roli některých faktorů jsou v literatuře rozporuplné informace.
Autoři se přou o vliv věku v době chirurgického výkonu na riziko vzniku skoliosy, jedna práce
ukazuje, že výkon před 18. měsícem života zvyšuje riziko výskytu skoliosy (Ruiz-Iban et al.,
2005), jiná práce vliv věku vylučuje (Roclawski et al., 2009). Cynotická VSV je také sporným
rizikovým faktorem pro výskyt skoliosy, který někteří autoři potvrzují (Herrera-Soto et al.,
2006), jiní vyvracejí (Ruiz-Iban et al., 2005).
Vícenásobná sternotomie nebyla jako rizikový faktor potvrzena žádným autorem (Herrera-Soto et al., 2006; Herrera-Soto et al., 2007, Kadhim et al., 2013).
Mezi další uvažované rizikové faktory patří – pohlaví, velikost srdce, typ vady, stranovost
aortálního oblouku (Herrera-Soto et al., 2006; Herrera-Soto et al., 2007, Kadhim et al., 2013;
Ruiz-Iban et al., 2005).
Alonso-Gonzales et al., 2012 poukazují také na fakt, že pacienti se středně až velmi závažnými křivkami mají snížené hodnoty plicních funkcí, což negativně ovlivňuje jejich funkční
stav.

1.4.3 Riziko vzniku hrudních deformit
Deformity hrudníku, nejčastěji pectus excavatum, jsou další možnou komplikací vrozené
srdeční vady a její chirurgické léčby. Příčiny vzniku deformit hrudníku jsou multifaktoriální.
Řadíme mezi ně změnu poměru retrakčních tlaků plic a hrudní stěny v důsledku patologických
průtoků plícemi, zánětlivý proces, kardiomegalii, dyspnoe nebo změnu mechaniky pohybu hrudníku. Všechny tyto faktory jsou mezi sebou provázány, některé mohou být dány vrozenými predispozicemi, jiné vlastní patofyziologií vady nebo chirurgickou léčbou.
Deformity hrudníku se často objevují po laterální torakotomii, ale nejsou závažné. Mohou k nim vést poranění žeber, nesprávné uložení stehů, adheze a srůsty.
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Deformita hrudního koše se vyskytla přibližně u 30 % dětí sledovaných v Dětském kardiocentru FN Motol po operaci komplexní vrozené srdeční vady (Šulc, Tláskal, Kolář, 2011).

1.4.3 Chronické bolesti
Existuje jediná ucelená studie zabývající se chronickou bolestí u dětí po střední sternotomii. 21 % dětí ze 121členného souboru pacientů udávalo současnou nebo nedávnou bolest.
U dalších 20 % dětí je bolest provokována fyzickou aktivitou, tlakem na jizvu nebo dotykem
v oblasti jizvy. Dalších 13 dětí neudávalo bolest, ale popisovalo nepříjemné pocity v oblasti
sterna. Celkově 52 % dětí udávalo nějakou potíž v oblasti jizvy a sterna. Charakter obtíží
nebo bolesti byl popisován takto: svědění (n = 25), tlak (20), píchání (20), vystřelování (10).
Nebyl žádný rozdíl mezi chlapci a dívkami, ani ve věku v době operace. Kromě hodnocení bolesti bylo 13 dětí z tohoto vzorku vyšetřeno na kvantitativní taktilní vnímání, 10 ze 13 bylo pozitivně testováno alespoň v jedné modalitě, viz Tabulka 1 (Lauridsen, Kristensen, Hjortdal, Jensen a Nikolajsen, 2014).

Tabulka 1 - Výsledky kvantitativního senzorického testování u 13 dětí tři měsíce po kardiochirurgickém výkonu přes sternotomie, převzato z (Lauridsen et al., 2014)

Tabulka 2 - Výsledky kvantitativního senzorického testování u 13 dětí tři měsíce po kardiochirurgickém výkonu přes sternotomie,
převzato z (Lauridsen et al., 2014)
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Tabulka 3 - Výsledky kvantitativního senzorického testování u 13 dětí tři měsíce po kardiochirurgickém výkonu přes sternotomie,

1.5 Plicní funkce u dětí s VSV
Problematika plicních funkcí u dětí s vrozenou srdeční vadou je velmi důležitou součástí
komplexního pohledu na dítě s vrozenou srdeční vadou a zároveň oblastí dobře zasažitelnou cílenou fyzioterapií, díky které můžeme funkční stav dítěte zlepšit.

1.5.1 Incidence a charakter poruch plicních funkcí u dětí s VSV
Vliv vrozené srdeční vady na plicní funkce u dětí není v recentní literatuře příliš zmapován, nejrozsáhlejší práce pochází z Dětského kardiocentra FN Motol a obsahuje několik publikací mezi lety 1989 až 1998. Novějších prací je málo a v mnohých z nich jsou plicní funkce
měřeny jen z části a jako další ukazatel, nikoliv jako hlavní předmět hodnocení.
Nálezy jednotlivých prací se různí, zejména v různorodosti poškozených modalit plicních
funkcí. Velká část z nich se ovšem shoduje na tom, že poškození plicních funkcí je významné
a přetrvává i mnoho let u velké části pacientů po chirurgické korekci VSV.
Mezi nejčastěji uváděné poruchy plicních funkcí patří:


restriktivní porucha plicních funkcí (Hawkins et al., 2014; Hruda et al., 1997; Šamánek et al., 1989; Andrle et al., 1998)



snížení vitální a celkové plicní kapacity (Šulc et al., 1997; Šamánek et al., 1989)



snížení plicní elasticity (Šulc et al., 1997; Šamánek et al., 1989; Šulc et al., 1996; Andrle et al., 1998)
Incidence poruch plicních funkcí v jednotlivých studiích se příliš neliší: 88 % (Šamánek,

Šulc, Zapletal, 1989), 64,9 % (Šamánek in Walter, 1992), 71 % (Šulc, Šamánek, Zapletal, Voříšková, Hučín a Škovránek, 1996), 73,6 % (Šulc, Hruda Zapletal, Hučín a Šamánek, 1997),
62,9 % (Andrle, Hruda, Zapletal, 1998). Jak je vidět z uvedených čísel, poškození plicních
funkcí se týká průměrně tří čtvrtin pacientů po korekci vrozené srdeční vady, a to nezávisle na
závažnosti vady – data zde uvedená jsou jak od pacientů s lehkými vadami, tak i od pacientů
s vadami složitými.
Zastoupení a četnost abnormalit funkčního vyšetření plic se mezi jednotlivými vadami
liší, následující tabulka (Tabulka 2) shrnuje čestnosti abnormalit funkčního vyšetření plic na
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základě desetileté práce českých autorů, tato čísla vznikla na souboru 452 pacientů s VSV (Šulc
et al., 1997).
Obstrukce DC

VSV

Celkový počet abnormalit PF

Restriktivní
porucha PF

Tuhá
plíce

Centrálních

ASD

47 %

12 %

32 %

18 %

PDA

52 %

30 %

18 %

VSD

72 %

30 %

40 %

TGA

80 %

33 %

TOF

82 %

FSV

96 %

Periferních

Poddajná
plíce

Hyperinflace
plic

19 %

15 %

30 %

19 %

15 %

50 %

8%

14 %

28 %

36 %

45 %

21 %

18 %

9%

23 %

40 %

24 %

12 %,

20 %

8%

64 %

Tabulka 2 - Výskyt jednotlivých poruchu plicních funkcí u vybraných typů VSV, (Šulc et al., 1997)

Je důležité si uvědomit, že pacienti vybraní pro tyto studie byli bez deformit hrudníku
a skolióz a vykazovali excelentní klinický stav po korekci vady (Šamánek et al., 1989; Šamánek
in Walter, 1992). Jaká je situace u pacientů, kteří mají horší klinický stav nebo přidruženou muskuloskeletální abnormalitu, je neznámé. Dále je třeba uvažovat možnosti tehdejší operační techniky, nejmarkantnější rozdíl oproti dnešku je ve skupině pacientů s TGA, kteří
jsou dnes operováni v podstatě výhradně arteriálním switchem, nikoliv atriálním, tedy Mustardovou nebo Senningovou operací (Chaloupecký et al., 2006).
Jiná takto rozsáhlá recentní studie neexistuje, nejrecentější data poskytuje studie Hawkins, Taylor, Sillau, Mitchell a Rausch, 2004, ale i tato práce se zabývá pouze restriktivní
poruchou plicní. V jejich souboru pacientů po chirurgické korekci vrozené srdeční vady
mělo 25,5 % pacientů restriktivní plicní poruchu. Porovnáme-li toto číslo s tabulkou (Tabulka
2) vidíme, že výskyt restriktivní plicní poruchy se řádově neliší od údajů získaných z českých
prací.

1.5.2 Vliv věku v době chirurgické korekce na výskyt abnormalit plicních
funkcí
Při srovnání výskytu restriktivní poruchy plicních funkcí u pacientů, kteří byli operováni
během prvního roku života a pacientů, kteří byli operováni později, se ukázal významně nižší
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výskyt restriktivní poruchy plicních funkcí u pacientů, kteří byli operováni starší jednoho roku
(Hawkins et al., 2004). Naopak vliv chirurgického výkonu v nízkém věku na vznik restriktivní
plicní poruchy popírá Ginde et al., 2012. Ve starších českých pracích se vliv věku na výskyt
restriktivní poruchy neprokázal. Naopak mírně nižší a na hranici statistické významnosti byl
výskyt všech abnormalit plicních funkcí u skupiny pacientů operovaných během prvního roku
života (Šulc et al., 1997).

1.5.3 Vliv operačního přístupu a operační techniky
Nejvyšší prevalence restriktivní poruchy plicních funkcí byla u pacientů, u kterých byly
použity oba operační přístupy – střední sternotomie i laterální thorakotomie (54,2 %). Mezi
pacienty pouze s laterální thorakotomií a pacienty pouze se střední sternotomií nebyl rozdíl.
Ovšem se zvyšujícím se počtem opakovaných sternotomií prevalence restriktivní poruchy
stoupá (Ginde et al., 2012; Hawkins et al., 2004).
Uvažujeme-li vliv thorakotomie na plicní funkce, je užitečné srovnat skupinu pacientů se
stejnou vadou intervenovanou katetrizačním uzávěrem a skupinu pacientů operovanou klasickým přístupem. Při takovém porovnání plicních funkcí pacientů s ASD byl nalezen signifikantně horší výsledek hodnot FVC a ERV u pacientů s chirurgicky uzavřeným defektem. FEV1
ani hodnoty maximálních průtoků se mezi skupinami nelišily. Poškození plicních funkcí nekorelovalo s velikostí defektu ani v jedné skupině pacientů (Zaqout et al., 2010). Při porovnání
plicních funkcí před katetrizačním uzávěrem ASD a půl roku po něm se statisticky významně
změnila FVC a FEV1. Počet pacientů s normálním nálezem stoupl z 62 % na 78 %. Větší zlepšení nastalo u pacientů, kteří měli před výkonem plicní hypertenzi (Lee et al., 2009).

1.5.4 Z dětství do dospělosti
U dospělých pacientů s vrozenou srdeční vadou je často popisována restriktivní porucha
plicních funkcí. Je prokázáno, že tato porucha snižuje dobu trvání zátěže, negativně ovlivňuje
zdatnost pacienta a zvyšuje riziko morbiditu pacientů s VSV (Alonzo-Gonzales et al.,2012;
Ginde et al., 2012). Tyto patologické nálezy by ovšem svůj základ mohly mít už v dětském
věku (Opotowsky, 2013). U mladých dospělých pacientů se restriktivní porucha plicních funkcí

24

vyskytovala u 44 % ze zkoumaného vzorku 100 pacientů (Ginde et al., 2012). V dalším souboru 1188 pacientů bylo lehké poškození plicních funkcí nalezeno u 17,4 % pacientů, střední
až těžké poškození u 29,7 % pacientů (Alonzo-Gonzales et al., 2012).
Restriktivní porucha byla nejčastěji přítomna u vad s univentrikulární cirkulací, TOF,
Einsenmnegerova syndromi a stenózy plicní chlopně. Vůbec se restriktivní porucha neobjevila
ve skupině pacientů s korigovanou transpozicí velkých arterií a u pacientů s Ebsteinovou anomálií. Obecně se dá říct, že čím komplexnější vada, tím vyšší riziko poškození plicních funkcí
(Alonzo-Gonzales et al.,2012; Ginde et al., 2012).

1.5.5 Úvahy nad možnou etiologií
Co stojí za vznikem poškození plicních funkcí a jakou měrou, je dosud nejasné. Prvním
z faktorů, který může ovlivnit plicní funkce, je změněný průtok krve plícemi díky strukturálním
změnám v srdci. Závislost poškození plic na typu vady se ovšem statisticky nepotvrdila. (Hawkins el al., 2004). Dalším z uvažovaných faktorů je vlastní chirurgický výkon – využití mimotělního oběhu může narušit průtok krve plícemi a zpustit tak zánětlivý proces v plicních
cévách, který poškodí alveolární membránu a ztíží výměnu krevních plynů na membráně.
Tato reakce může být velká zejména pokud je v mimotělním oběhu dítě (Ng, Wan, Yim a Arifi,
2002). Zvýšená tuhost hrudního koše v důsledku chirurgického výkonu může být dalším negativním faktorem (Locke, Griffiths, Mould a Gibson, 1990). Změny pohybu hrudního koše jsou
diskutovány v kapitole níže.
Zajímavou úvahou je spojitost mezi nedostatkem pohybové aktivity a nižším počtem alveolů, tedy že dítě, které nemá v raném věku dostatek pohybu, dostatečně nestimuluje své plíce
a později může být tento nedostatek viditelný na FEV1 a FVC parametrech plicních funkcí
(Berntsen, Wisloff, Nafstad a Nystad, 2008).

1.5.6 Ventilační odpověď na zátěž a plicní funkce v zátěži
Abnormální ventilační odpověď na zátěž byla nalezena ve skupině 27 mladých dospělých
pacientů po uzávěru VSD. Pacienti byli vyšetřeni spirometricky a podstoupily zátěžovou ergometrii
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. Výsledky testů byly srovnány s kontrolní skupinou 30 zdravých dobrovolníků. Skupina
pacientů měla v klidu mírnou poruchu plicních funkcí oproti kontrolní skupině, ta se ovšem
v zátěži projevila plně a to tak, že rozdíl mezi skupinami v maximální minutové ventilaci byl
20 %. Vzhledem k stejným hodnotám dechové frekvence lze usuzovat na snížený dechový objem jako na omezující prvek k dosažení většího výkonu (Heiberg, Petersen, Laustsen a Hjortdal, 2015).
Ventilační limitace v zátěži nebývá u pacientů s vrozenou srdeční vadou uváděna, Pianosi, Johnson, Turchetta a Johnson, 2009 ovšem upozorňuje na fakt, že pacienti s VSV bývají
vyšetřování pomocí poměru maximální volné ventilace a maximální ventilace v zátěži.
Toto vyšetření bývá nepřesné a skutečná ventilační limitace v zátěži vůbec nemusí být odhalena. Přesnější mapování ventilační limitace v zátěži těchto pacientů je pomocí maximální
flow-volumové křivky v klidu a v zátěži.

1.6 Změna motoriky hrudního koše po střední sternotomii
Vliv střední stereotomie na dechové pohyby byl studován pouze u dospělých pacientů.
Změnu dechové mechaniky před výkonem, týden po výkonu a tři měsíce po výkonu mapoval
Locke et al., 1990, hodnoceny byly spirometrická data, mechanika během klidného dýchání ve
stoje i vleže. Po týdnu od výkonu se zvýšila dechová frekvence a zmenšil se dechový objem.
Snížil se celkový rozsah pohybu sterna, břišní stěny a nejvíce laterální pohyby žeber. Omezení
laterálních pohybů žeber korelovalo se snížením VC. Po třech měsících se dechové pohyby
vrátily do normálu. Dechové funkce ovšem zůstávaly snížené oproti hodnotám původním před
výkonem.
Změnu dechové mechaniky v krátkodobém horizontu 7 dní od operace hodnotili Ragnarsdóttir, Kristjánsdóttir, Ingvarsdóttir, Jannesson, Torfason a Cahalin, 2009. Měření prováděli
před výkonem a sedmý den po něm, během pobytu v nemocnici se pacientům dostalo fyzioterapeutické péče standardní na tomto oddělení. Sedmý den od výkonu se během hlubokého dýchání snížil rozsah všech dechových pohybů vyjma pohybu horních žeber, pohyb břišní stěny
dosahoval přibližně 60 % předoperačních hodnot, pohyby dolních žeber byly zhruba na 72 %
předoperačních hodnot. Všechna měření byla provedena vleže.

26

Druhá studie této skupiny (Kristjánsdóttir, Ragnarsdóttir, Hannesson, Beck a Torfason,
2009) sleduje pacienty po střední sternotomii v odstupu třech měsíců a poté v odstupu jednoho roku. Metodika měření byla stejná jako v předchozím případě.
Tři měsíce po výkonu byly stále sníženy dechové pohyby v oblasti břicha na obou stranách. V oblasti horního hrudního koše a břišní stěny byly tři měsíce po výkonu přítomny rozdíly mezi levou a pravou stranou. Rok po výkonu se horní hrudní segmenty na dechovém
vzoru podílely významně více než před výkonem a ani břišní stěna jako celek nedosáhla předoperačních hodnot (-11%).
Tři měsíce po výkonu byly oproti předoperačním hodnotám statisticky významně sníženy
hodnoty VC, FVC, FEV1. Rok po výkonu se hodnoty plicních objemů již upravily. Zajímavé
ovšem je, že pokles dechových pohybů tři měsíce po výkonu byl 20 % na pravé straně a 28 %
na levé straně hrudníku, pokles plicních objemů „pouze“ 11–14 %. Autoři uvádění, že měření
plicních objemů samotné neříká celou pravdu. Pacient může dýchat dostatečné objemy, ale za
cenu neekonomického a změněného dechového vzoru. Nálezy na rentgenových snímcích plic
pacientů nepodaly dostatečné vysvětlení pro změnu dechového stereotypu v odstupu jednoho roku od operace. Tedy i tento nález dle autorů podporuje hypotézu, že omezení a změna
dechového stereotypu je způsobena vlastním poškozením pohybového aparátu během stereotomie (Kristjánsdóttir et al., 2004).
Změna po kardiochirurgické operaci se dotkne i ventilační strategie. Měření bylo opět
provedeno u dospělých pacientů po kardiochirurgickém výkonu. Sedm až osm dní po operaci
pacienti absolvovali třítýdenní rehabilitační program. Před a po něm byl proveden šestiminutový chůzový test, během kterého se měřil dechový objem, dechová frekvence a minutová
plicní ventilace. Po rehabilitaci se klidová ventilace snížila o litr za minutu, naopak ventilace
na konci zátěžového testu v rovnovážném stavu stoupla o dva litry za minutu. V klidu se snížila
dechová frekvence a nezměnil se dechový objem, zatímco po rehabilitaci se zvýšil dechový
objem v zátěži, ale dechová frekvence se nezměnila.
Z uvedeného je vidět, že v obou případech (jak v klidu, tak v zátěži) se dechový vzor
po rehabilitaci stal více ekonomickým a pro ventilaci výhodnější (Molino-Lova et al., 2013).
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1.7 Zdatnost a pohybový režim pacientů s VSV
Zdatnost pacientů s vrozenou srdeční vadou ukazuje jejich funkční kapacitu a výrazně
ovlivňuje kvalitu jejich života. Míra zdatnosti je v literatuře všeobecně uznávaným prediktorem
střednědobých zdravotních výsledků a dlouhodobého přežití pacientů s vrozenou srdeční vadou
(Diller et al., 2005).
Pacienti sami nadhodnocují svůj funkční stav a svoji zdatnost. Kvalitu svého života hodnotí velmi dobře, ač jejich zdatnost je objektivně nízká. Tímto se pacienti s VSV výrazně liší
od pacientů se získaným srdečním onemocnění, u kterých je dobře hodnocená kvalita života
spojena s dobrou zdatností. Pacienti s vrozenou srdeční vadou nikdy nezažili normální funkční
stav a nemají tedy s čím srovnávat (Gratz, Hess, Hager, 2009).
Zdatnost pacientů se liší vadu od vady, uvádíme údaje u třech velkých skupin komplexních vad. Pacienti s TGA s průměrným věkem deset let, kteří podstoupili v novorozeneckém
věku arteriální switch, mají zachovanou zdatnost v mezích normy, ale přesto o něco nižší než
kontrolní skupina zdravých stejně starých pacientů (Samos et al., 2015). Adolescenti a mladí
dospělí s Fallotovou tetralogií mají sníženou zdatnost oproti normě (78–73 % normy) (Kipps,
Graham, Harrild, Lewis, Powell and Rhodes, 2011). U pacientů s jednokomorovou cirkulací je
situace složitější, více možností chirurgické korekce tuto skupinu rozdělí na ještě menší podskupiny. Ve skupině TCPC měli děti do 14 let měli zdatnost na úrovni 62 % normy jejich zdravých vrstevníků, adolescenti a dospělí na úrovni 56 % normy svých vrstevníků (Müller, Christov, Schreiber, Hess a Hager, 2009). Kempny et al, 2004. potvrzuje, že v dospělosti mají nejlépe
zachovanou zdatnost pacienti s koarktací aorty a TGA po arteriálním switchi, ve srovnání s normou jsou jejich hodnoty podprůměrné. Na druhém konci spektra jsou vady komplexní, kam
patří cirkulace s pravou systémovou komorou a jednokomorové cirkulace.
Při hodnocení zdatnosti se pacienti běžně srovnávají se zdravými kontrolami nebo s normativními tabulkami pomocí SD skóre. Jak si ale pacient stojí mezi ostatními pacienty se stejnou vadou nebo jaká je „norma“ mezi těmito pacienty nevíme. Zejména u pacientů s nejkomplexnějšími vadami, kteří mají nejnižší zdatnost, by prognostické srovnání v rámci jedné diagnosy mohlo mít svůj význam. Srovnání ovšem nebude vypovídající, pokud budeme srovnávat
pacienta mladého s pacientem starším. Na funkční stav starších pacientů bude mít vliv starší
operační technika. Pro několik druhů vad vypracoval Kempny et al., 2012 percentilové tabulky
a normativní data, pro lepší srovnání těchto pacientů.
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Nezdatnost dospělých pacientů s VSV je považována za multifaktoriální. Svůj podíl na
ní má snížená funkce srdce, porucha plicních funkcí, svalová slabost, slabost respiračního svalstva a všechny tyto faktory umocňuje nedostatek bezpečné pohybové aktivity (Diller et al.,
2005).
U dětí s VSV je prokázána menší fyzická aktivita než u jejich zdravých vrstevníků. Svoji
roli v tom zcela jistě hraje nedostatečná informovanost rodičů i samotných dětí o míře možného
zapojení do pohybových a sportovních aktivit a hyperprotekce kardiologů, učitelů i rodičů
(Longmuir, McCrindle; 2009). Zároveň ani ve světě není dostatek míst, kde by se prováděla
cílená kardiovaskulární rehabilitace a pohybové poradenství pro děti a adolescenty s vrozenými
srdečními (Pieles, Horn, Williams, Stuart, 2014). Pohybové návyky získané v dětství si pacienti
nesou do dospělého života, pouze jedna třetina tázaných pacientů cvičí pravidelně alespoň ve
střední intenzitě, třetina z nich necvičí vůbec, a to i přesto, že jejich průměrný věk je 26 let.
Pokud se pacientův pohybový režim neformuje již od dětství a zejména v adolescenci, velmi
těžko se v dospělosti mění jeho návyky (Ladouceur, Iserin, Cohen, Legendre, Boudjemline a
Bonnet, 2013). Takken et al., 2012 sestavili rozsáhlý dokument, který uvádí podrobná doporučení pro pohybovou aktivitu i rekreační sportování u dětí a adolescentů s vrozenou srdeční vadou. V celé práci je zdůrazněno, že podpora pohybu by měla převážit nad omezením.
Překážkou pro zapojení do pohybových a sportovních aktivit je pro děti i nedostatečné
sebevědomí, nedostatek koordinace a nešikovnost. Poruchy hrubé motoriky jsou u dětí s vrozenou srdeční vadou v literatuře často popisovány. Část těchto poruch ovšem může jít na vrub
nedostatečné motorické zkušenosti dětí, které jsou svým okolím před pohybem chráněni (Liamlahi et al., 2014).
Pokyny Evropské kardiologické společnosti doporučují pravidelné cvičení dospělým pacientů s vrozenou srdeční vadou. Řídí-li se preskripce publikovanými detailními pokyny
zejména ohledně závodního sportu, rizika spojená s pohybovou aktivitou jsou minimální. Náhlá
smrt v důsledku VSV je velmi vzácná. Benefity získané pravidelnou pohybovou aktivitou výrazně převyšují rizika (Baumgartner et al., 2010). Jiná studie dokonce ukazuje na nižší výskyt
komorových tachykardií a komorových extrasystol u dospělých pacientů s vrozenou srdeční
vadou, kteří pravidelně cvičili, a jejich stav byl během deseti let sledování více stabilní (Opic
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et al., 2015). Velmi málo pacientů s VSV má tak závažný nález, aby limitoval pohybové aktivity s rodinou nebo přáteli. Stejně tak je velmi málo případů, kdy je nutný zákaz a přísná limitace pohybových aktivit (komorová tachykardie) (Longmuir et al., 2013).

1.7.1 Doporučení k pohybové aktivitě u dětí s vrozenou srdeční vadou v ČR
Literatura opakovaně uvádí potřebu správného a přesného doporučení pro pohybovou aktivitu u pacientů s vrozenou srdeční vadou. V České republice vydala Pracovní skupina pediatrické kardiologie rozsáhlý dokument „Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním“, který obsahuje doporučení pro bezpečné zapojení těchto pacientů do sportu (Chaloupecký et al., 2011).
Základní rozlišení pro doporučení pohybové aktivity je mezi závodním a rekreačním
sportem, které vychází z konference v Bethesdě.
„Závodní sport je definován jako organizovaná nebo individuální sportovní aktivita vyžadující pravidelný intenzivní trénink a pravidelnou účast na sportovních soutěžích, které kladou důraz na podání vynikajícího výkonu. Závodní sportovec má především silnou tendenci
překonat sám sebe až na hranici fyzických možností, a to nezávisle na subjektivních obtížích.“
„Rekreační sport charakterizuje různě intenzivní sportovní činnost s nepravidelným trénováním a bez sportovních soutěží kladoucích důraz na vítězství. Z uvedeného je zřejmé, že za
závodní sportování je rovněž nutné považovat různé sportovní soutěže organizované v rámci
školní, případně univerzitní výuky.“
Závodní sporty jsou dále děleny dle typu a intenzity zátěže s přihlédnutím k riziku úrazu
nebo synkopy (Tabulka 3). Obdobná tabulka byla sestavena pro rekreační sporty (Tabulka 4).
Jednotlivé srdeční vady jsou na základě podrobného kardiologického a funkčního vyšetření zhodnoceny a zařazeny dle tíže do jedné ze čtyř tříd (Tabulka 15). Kritéria pro zhodnocení
tíže vady jsou jednotlivě a podrobně vypsána pro většinu klinických jednotek právě v dokumentu „Pohybová a sportovní aktivita u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním“
(Chaloupecký et al., 2011).
Doporučení ohledně bezpečné pohybové aktivity je zásadní pro pacientův pohybový režim a z něho plynoucí konsekvence. Pohyb nemá pro dítě pouze význam zdravotní, ale i psy-
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chologický a sociální. Zejména v adolescenci jsou tyto aspekty ve vnímání dítěte mnohem důležitější než aspekt zdravotní. Chceme-li, aby pacient měl dostatečné množství pohybové aktivity, ze kterého pro něj budou plynout zdravotní benefity, které my jako zdravotníci považujeme za důležité, musíme umět doporučit a vybrat takovou pohybovou aktivitu, která bude pro
dítě zajímavá. Případně danou aktivitu uzpůsobit zdravotnímu stavu pacienta (Longmuir et al.,
2013).

Tabulka 3 - Rozdělení závodních sportů dle míry statické a dynamické zátěže (Chaloupecký et al., 2011)

Tabulka 4 - Rozdělení rekreačních sportů dle intenzity
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Tabulka 5 - Rozdělení pacientů s VSV do jednotlivých tříd

1.8 Svalová síla v kontextu zdatnosti pacientů s VSV
Předpokládalo se, že za sníženou zdatností pacientů s VSV stojí pouze kardiopulmonální
změny v důsledku strukturální poruchy, ale ani tyto změny nedokážou zcela uspokojivě vysvětlit pokles zdatnosti u takto mladé populace (Greutmann et al., 2011). Pohled na nezdatnost a
svalovou slabost u mladých dospělých pacientů s VSV se mění. Slabost respiračního svalstva
vede ke zvýšení dechové práce, pocitu dušnosti, větší spotřebě kyslíku dechovými svaly na
úkor svalů periferních a dřívějšímu nástupu acidosy. To celé má za následek předčasné ukončení zátěže. Tento začarovaný kruh ještě umocňuje častá hyperprotekce okolí a zvykové vyhýbání se pohybovým aktivitám (Giardini, 2011). Greutmann et al., 2011 poukazují na fakt, že
u některých pacientů s VSV se postupně rozvíjí syndrom srdečního selhání podobný tomu,
který se rozvine u pacientů se získaným srdečním onemocněním a dysfunkcí systémové komory, jehož součástí je také oslabení dýchacích svalů i svalů periferních. Právě tato svalová
slabost by mohla být, kromě oněch kardiopulmonálních změn, další příčinou snížené zdatnosti
u mladých dospělých s VSV.
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Snížení svalové síly je v literatuře popisováno několika autory. Vyšetření 315 mladých
dospělých pacientů s VSV ukázalo sníženou izotonickou svalovou sílu svalů horních i dolních
končetin, naproti tomu hodnoty izometrické svalové síly odpovídaly hodnotám referenčním.
(Kröönstoröm, Johansson, Zetterström, Dellborg, Eriksson a Cider, 2014; Sandberg, Thilén,
Wadell a Johansson; 2014). Podobný nález je popsán u mladých dospělých pacientů s Fallotovou tetralogií, subaortální pravou komorou a jednokomorovou cirkulací. Byla měřena svalová
síla periferního svalstva a svalová síla dechového svalstva a tyto výsledky byly srovnány s kontrolní skupinou. Svalová síla periferních kosterních svalů i svalů inspiračních a expiračních byla
u pacientů s vrozenými srdečními vadami nižší než u kontrolní skupiny. Oslabení expiračního svalstva bylo větší než oslabení svalstva inspiračního. Deset minut po cvičení síla expiračních svalů klesala, síla inspiračních svalů neklesala. Pokles síly inspiračních a expiračních
svalů prokázal významnou vzájemnou korelaci, oba parametry také výrazně korelovali se sílou periferních svalů. Síla dechového svalstva odpovídala maximální spotřebě kyslíku, pacienti
s globálním oslabením dechovým svalů měli signifikantně sníženou maximální spotřebu kyslíku. Stejně tak koreluje snížená síla inspiračních svalů se snížením dynamických plicních objemů (FEV1, FVC) (Greutmann et al., 2011). Sníženou svalovou sílu respiračních svalů u dospělých s VSV ukazuje i další práce, snížená síla inspiračních svalů se nelišila mezi pacienty s
jednoduchými a složitými vadami (Sandberg et al., 2014).
Na sníženou kondici respiračního svalstva poukazuje i studie, která pomocí NIRS metody
(„near infrared spectroscopy“) měřila kinetiku saturace krve v respiračních svalech. U pacientů
s vrozenou srdeční vadou došlo k rychlejšímu poklesu saturace ve svalech, a to zhruba od intenzity 40 % VO2 max. Ve fázi zotavení se saturace zvyšovala pomaleji (Moalla, Dupont, Temfemo, Maimgourd, Weston a Ahmaidi, 2008).
Při zvýšení dechové práce berou dechové svaly více procent objemu krve z minutového srdečního výdeje na úkor svalů kosterních. Tento jev se u pacientů s VSV ještě zvýrazní
v zátěži, když srdce není díky strukturální poruše a poškození systolické funkce schopno zvětšit
svůj výdej tak jako u zdravého jedince. To vede k dušnosti a předčasné únavě kosterního svalstva (Olson, Snyder, Johnson, 2006).
Vzhledem k neprokázání korelace mezi mírou nezdatnosti a strukturální závažností vady
se uvažují i jiné než centrální hemodynamické faktory, které by způsobovaly snížení funkční
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kapacity pacientů, mezi nimi i faktory neurohumorální. Na pacienta s vrozenou srdeční vadou se lze z tohoto pohledu dívat jako na pacienta se „stabilním“ chronickým selháním srdce.
Zejména u pacientů s pravou systémovou komorou, funkčně jednou komorou a dalšími závažnými hemodynamickými rezidui je tento pohled více než oprávněný. Systémy natriuretických
peptidů jsou aktivovány ještě dvě desítky let po uzavření jednoduché vady (jako je např. defekt
síňového septa). U dospělých pacientů s VSV byla prokázána větší aktivace sympatoadrenální
systému, osy RAAS a systémů natriuretických peptidů. Zvýšené hodnoty tumor-necrosis faktoru alfa a interleukinu 6 (Bolger, 2003; Giardini, 2011).

1.9 Rehabilitace pacientů s vrozenou srdeční vadou v současnosti
Studií, které se zabývají efektem pohybové terapie na kardiopulmonální systém pacientů s vrozenou srdeční vadou, je celá řada. Kvalitní srovnání těchto studií a ucelený pohled na
ně nám poskytují dvě meta-analýzy, které v posledních letech vyšly.
Ukazuje se, že pohybová terapie u dětí s VSV zlepšuje sílu periferních svalů, zlepšuje
vytrvalostní zdatnost, zrychluje zotavení tepové frekvence po zátěži, zlepšuje okysličení respiračního svalstva, sebehodnocení a emocionální stav. V žádné ze zkoumaných studií nebyly zaznamenány vážné negativní efekty pohybových rehabilitačních programů v důsledku cvičení.
Délky cvičební jednotky se lišily od 30 do 60 min., frekvence cvičebních jednotek byla
průměrně 2–3x týdně. Trvání rehabilitačních programů bylo od 6 týdnů do 10 měsíců, nejčastěji
pak 2–3 měsíce. Ve většině rehabilitačních programů byli pacienti s různými typy VSV. K hodnocení výsledků byla nejčastěji využita bicyklová spiroergometrie. V některých případech doplněna o monitoring aktivity pomocí akcelerometrů, dynamometrii pro hodnocení svalové síly,
měření míry okysličení svalstva tzv. „near-infrared spectroscopy“, o dotazníková šetření nebo
echokardiografii.
Rehabilitační programy byly sestaveny z aerobního tréninku, pouze část z nich ho doplnila i tréninkem odporovým. Bohužel se žádná ze studií nezabývala abnormalitami pohybového aparátu, poškozením plic nebo přidruženými neurologickými poruchami pacientů. Fyzioterapie jako taková zůstala v těchto studiích opomenuta.
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Autoři meta-analýz v diskuzích uvádějí, že rehabilitační programy pro pacienty s vrozenou srdeční vadou jsou málo využívané a jejich potenciální vliv na zdraví pacientů je podceňován (Duppen et al., 2013; Tikkanen et al., 2012).
Motivace dospělých pacientů účastnit se v rehabilitačních programech nejvíce závisí na
tom, jak vnímají svou zdatnost. Nejvyšší zájem o účast mají pacienti, kteří ještě nejsou v zátěži
výrazně omezováni symptomy, ale se svou zdatností nejsou spokojeni. Pacienti, kteří jsou spokojeni se svojí zdatností, nemají velký zájem zúčastnit se programu pro její zvyšování. Otázka,
zda mají zájem účastnit se cvičebních programů jako takových, ale ve studii zodpovězena nebyla (Dontje, Feenstra, de Greef, Nieuwland a Hoendermis, 2014).
Účast a zájem o rehabilitaci a pohybovou aktivitu roste, je-li do terapie nebo rehabilitačního programu vložen motivační prvek hry. Při použití atraktivního high-tech náramku, který
monitoroval denní pohybovou aktivitu a byl bezdrátově propojen s počítačem či smartphonem,
se pohybová aktivita pacientky za 6 měsíců používání náramku zvýšila o 96 %. V tomto případě
se jednalo o dospělou pacientku, u dětí bude tento efekt ještě výraznější (Stuart 2014).
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
2

CÍLE A HYPOTÉZY

Cílem této diplomové práce bylo:
Podat ucelený náhled na změny vznikající v dechových funkcích a pohybovém aparátu
u pacientů s vrozenou srdeční vadou v důsledku jejich primárního onemocnění a jeho léčby.
Realizovat pilotní experiment, pro který jsme navrhli metodiku a prakticky jsme jej
provedli na malém počtu pacientů. Cílem tohoto experimentu bylo navržení vhodného fyzioterapeutického programu pro adolescenty s vrozenou srdeční vadou a zhodnocení jeho efektu
na kardiopulmonální systém pomocí klidové spirometrie a zátěžové spiroergometrie. Hodnocení posturálních změn bylo provedeno pomocí kineziologického rozboru a polohových a pohybových testů dle konceptu Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS).

Stanovili jsme si následující hypotézy:
1. Po fyzioterapeutické intervenci dojde ke změně v kardiovaskulární odpovědi na zátěž.
2. Po fyzioterapeutické intervenci dojde ke změně ve ventilační odpovědi na zátěž.
3. Po fyzioterapeutické intervenci dojde ke změně plicních objemů a plicních průtoků.
4. Po fyzioterapeutické intervenci dojde ke změně v dechovém stereotypu a v pružnosti
hrudního koše.
5. Po fyzioterapeutické intervenci dojde ke změně v posturálním zajištění hrudního koše,
které se projeví na změně v pohybových stereotypech.
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3

METODIKA VÝZKUMU

Tato práce byla odsouhlasena Etickou komisí při FN Motol (Příloha č. 1).

3.1 Výběr probandů
Pacienty pro tuto práci jsme vybírali z databáze Dětského kardiocentra FN Motol. Pacienti byli vybíráni ve spolupráci s MUDr. Petrem Hechtem, primářem ambulance Dětského kardiocentra FN Motol.
Kritéria pro výběr pacienta jsme zvolili tato:


Pacient je sledován v Dětském kardiocentru.



Pacient žije v Praze nebo Středočeském kraji.



Narozen v letech 2000–2005 (spodní věková hranice je zvolena tak, aby všichni měřili
alespoň 125 cm a dosáhli na pedály bicyklového ergometru).



Srdeční vada není součástí jiného onemocnění.



Nejedná se o univentrikulární anatomii.



Pacient v prvních dvou letech života podstoupil thorakotomii a kardiochirurgický výkon.



Pacient nemá neurologický nebo mentální deficit, netrpí jiným chronickým onemocněním.



Pacient je natolik kardiopulmonálně kompenzován, že pro něj vyšetření a terapie nepředstavuje žádné zvýšené riziko.
Z databáze jsme na základě údajů o bydlišti, věku a druhu srdeční vady obdrželi seznam

pacientů, ze kterých jsme spolu s lékařem Kardiocentra vyloučili pacienty nevhodné pro tuto
práci z důvodu mentální retardace, jiných komorbidit nebo z důvodu nedostatečné kardiopulmonální kompenzace. Celkem bylo vybráno 38 pacientů vhodných k oslovení ke spolupráci.
Z těchto pacientů byli prvně osloveni pražští pacienti z důvodu jejich lepších možností dojíždění do FN Motol. V říjnu 2016 bylo odesláno 13 zvacích dopisů. Během dvou týdnů jsme
emailem obdrželi 6 kladných odpovědí. Zákonným zástupcům těchto pacientů jsme zaslali podrobné informace. Jeden pacient se z časových důvodů odmítl účastnit. Ostatních pět pacientů
přislíbilo účast. Vzhledem k časovým možnostem nebyli osloveni další pacienti.
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3.2 Vyšetření pacienta
Zákonný zástupce pacienta byl při prvním setkání seznámen s cílem práce, byla mu podrobně vysvětlena všechna vyšetření, kterými proband projde, i vlastní terapie. Zákonný zástupce pacienta obdržel k podpisu informovaný souhlas (Příloha č.2).
Pacient byl vyšetřen na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol a 2. LF
UK. Vstupní vyšetření se skládalo z vyplnění anamnestického dotazníku, kineziologického rozboru, spirometrie a spiroergometrie. Vyšetření bylo vždy prováděno v tomto pořadí.

3.2.2 Anamnestický dotazník
Anamnestický dotazník obsahoval základní identifikační údaje o pacientovi, stručně zjišťoval motorický vývoj pacienta, s jakou fyzioterapeutickou péčí se pacient doposud setkal, jak
dlouho probíhala péče o jizvu, zda byli rodiče v péči o jizvu edukováni a orientačně mapoval
pohybové aktivity pacienta.

3.2.2 Kineziologický rozbor
Kineziologický rozbor obsahoval orientační vyšetření aspekcí během klidného stoje. Měření pružnosti hrudníku, měření rozvoje páteře, vyšetření dechového stereotypu aspekcí, vyšetření měkkých tkání hrudníku dle Lewita (jizva a fascie) palpací a poslední částí byli pohybové
testy dle Dynamické neuromuskulární stabilizace.
1. měření pružnosti hrudníku
Pacient byl vyzván k maximálnímu nádechu a následnému maximálnímu výdechu, manévr byl 2x opakován. Obvod hrudníku jsme měřili ve čtyřech úrovních – axilární obvod (pásová míra je přiložena v úrovni axil), mesosternální obvod (pásová míra je přiložena v úrovni
4. mezižebří a kaudálních okrajů lopatek), xiphoideální obvod (pásová míra je přiložena
v úrovni špičky xiphoideu) a poslední obvod je měřen v polovině vzácnosti mezi xiphoideem a
umbilicem (břišní obvod) (Neumannová, Kolek, 2012). Norma pro rozdíl mezi maximálním
nádechem a výdechem je uváděna pouze pro xiphoideální obvod, v doporučených postupech
plicní rehabilitace je její minimální hodnota uváděna 5 cm (Neumannová, Zatloukal, Koblížek,
2014).
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2. měření dynamiky rozvíjení páteře
Pro hodnocení dynamiky rozvíjení páteře byly vybrány tyto testy:
Thomayerův test: Jedná se o úroveň dosahu špiček prstů během flexe trupu ze vzpřímené
pozice. Během pohybu musí být kolena neustále extendovaná. Poté se změří v centimetrech
vzdálenost špiček prstů od podložky. Normou je dotyk podložky daktylionem.
Čepojův test: Při měření tohoto testu pacient vzpřímeně sedí a má hrudní a bederní páteř
opřenou o opěradlo židle. Jeho horní končetiny visí volně podél těla a dolní končetiny jsou
opřeny o podložku. Aby se mohlo změřit rozvíjení krční páteře, musí se označit dva body. Prvním je trnový výběžek obratle C7 a druhý bod se naměří 8 cm kraniálně od něj. Poté pacient
provede maximální flexi krční páteře a vzdálenost dvou bodů by se měla zvýšit o 3 cm.
Ottův test je vyšetřován do flexe (inklinační test) a extenze (reklinační test) trupu. Výchozí pozice je stoj spatný. Vyšetřující nejprve naměří dva body. První bod je umístěn na
processus spinosus Th1, druhý bod leží 30 cm kaudálně. Při flexi by se měla vzdálenost
mezi body prodloužit o 3-4 cm. Při reklinaci by se měla tato vzdálenost zkrátit o 2-3 cm.
Stiborův test: Výchozí pozice je opět stoj spatný, označíme dva body. Prvním je spinální
výběžek C7, vertebra prominens. Druhým spinální výběžek obratle L5. Vzdálenost mezi těmito
body změříme. Při uvolněném předklonu se vzdálenost prodlouží o 7–10 cm.
Forestierova fleche: Pacient se při vyšetření postaví zády ke stěně. Stojí co nejvíce u zdi,
dotýká se jí patami, lýtky i zády. Při testování by se měl pacient dívat vpřed. Za normálních
okolností by se stěny mělo dotýkat i záhlaví. Pokud to pacient nesvede, změří se rozdíl a tato
délka se označí jako vzdálenost „stěna – záhlaví" (Haladová, Nechvátalová, 2005; Kolář,
2009a).
3. hodnocení dechového vzoru
Hodnocení dechového klidového vzoru probíhalo v klidném sedu. Pacient byl vyzván,
aby zavřel oči a chvíli volně seděl. Byl-li během klidného dýchání pozorován paradoxní dechový vzor, byl zaznačen do protokolu. Vyšetření paradoxního dechového vzoru bylo umocněno manévrem hlubokého inspiria. Pacient byl k němu vyzván slovy: „zhluboka se nadechněte“.
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Za paradoxní dechový vzor se považovalo vtažení břišní stěny během nádechu spolu
s elevací hrudního koše a použitím auxiliárních inspiračních svalů (Neumannová, Zatloukal,
Koblížek, 2014; Kolář 2009b).
4. Vyšetření měkkých tkání
Jizvu nad sternem jsme vyšetřovali utvořením řasy a jejím posunutím vůči sternu až k dosažení bariéry. Drobné jizvy po drenážích jsme vyšetřovali obdobně. U fascií hrudního koše
jsme vyšetřovali posunlivost vůči skeletu hrudního koše, zejména směrem medio-laterálním
(Lewit, 2003).
Testování zkrácených svalů probíhalo dle metodiky popsané v Janda a kol., 2004. Zkrácené svaly hodnotíme třemi stupni: 0 – nejde o zkrácení; 1 – malé zkrácení; 2 – velké zkrácení.
Testovali jsme tyto svaly: m. pectoralis major, pars sternalis; m. pectoralis major, pars claviculars et pectoralis minor; m. trapezius, pars superior; m. levator scapulae; m. sternocleidomastoideus.
5. Funkční pohybové testy dle DNS
Podrobný popis pohybových testů je v Příloze č. 3, byl čerpán z Kolář, Lewit, 2005.
Celé testování bylo zaznamenáváno do speciálního formuláře (Příloha č. 4) (Stýblová, 2014).
Každý test byl proveden nejméně 3x.

3.2.3 Spirometrické vyšetření
Spirometrie byla měřena na přístroji Oxycon Pro v laboratoři oddělení tělovýchovného
lékařství FN Motol. Vyšetření bylo provedeno v sedu, manévr byl zopakován třikrát. Provedení
manévru bylo u všech probandů adekvátní provedení dospělého člověka a data získaná z těchto
měření jsou dobře reprodukovatelná.
Sledovali jsme tyto parametry:


VC (vital capacity, vitální kapacita)



FEV1 (flow expiratory volume in one second, usilovně vydechnutý objem za jednu
vteřinu)



FVC (forced vital capacity, vitální kapacita během usilovného výdechu)



PEF (peak expiratory flow, vrcholový výdechový průtok)
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MEF75, MEF50, MEF25 (maximal expiratory flow, maximální výdechovný průtok
v různých úrovních dýchacích cest)



FEV1 to FVC ratio (Tiffeneaův index)
Statisticky jsme zpracovali VC, FEV1, FVC, PEF a všechny MEF parametry. Tiffeneaův

index byl u všech pacientů v normě před i po rehabilitaci, nebyl tedy důvod k jeho vyhodnocování.

3.2.4 Spiroergometrie
Spiroergometrické vyšetření bylo provedeno v zátěžové laboratoři odd. tělovýchovného
lékařství FN Motol na ergometru Ergoline Ergoselect a s použitím analyzátoru Oxycon Pro.
Pacient byl před vlastním zátěžovým testem vyšetřen lékařem. Vyšetření obsahovalo anamnestický rozhovor a fyzikální vyšetření. Pacientovi bylo natočeno klidové EKG, změřen klidový
tlak a byl proveden handgrip test. Při spiroergometrii jsme použili protokol schodovitě stupňované zátěže s rampou do maxima. Míra zátěže na jednotlivých stupních byla 1 W/kg, 1,5 W/kg
a 2 W/kg. Každý stupeň trval 3 minuty, po ukončení posledního stupně byla zátěž kontinuálně
zvyšována – tzv. rampa do maxima. Na každém stupni zátěže a po celou dobu rampy byla
provedena breath by breath analýza vydechovaných plynů.
Sledovali jsme tyto parametry:





Srdeční frekvenci
Krevní tlak
Saturaci
Hodnocení dušnosti na Borgově škále






Minutovou ventilaci
Dechovou frekvenci
Spotřebu kyslíku
Množství vydechovaného CO2
Respirační výměnný koeficient (RER)



Na základě těchto získaných dat jsme vypočítali „rate pressure product“, poměr ventilace a vydechovaného CO2 a dechový objem během postupující zátěže. Tato data byla zanesena
do grafů a statisticky zpracována. Ze zpracování dat jsme vyjmuli hodnocení dušnosti na Borgově škále. Někteří probandi udávali nesmyslně malá čísla i v maximální zátěži.
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3.2.5 Výstupní vyšetření
Výstupní vyšetření bylo shodné s vyšetřením vstupním, vyjma anamnestického dotazníku.
Celý vyšetřovací protokol je uveden v Příloze č. 5. Spirometrické a spiroergometrické
údaje jsme získali přímo z počítače v laboratoři, proto nejsou tyto údaje ve vyšetřovacím protokolu. Všechna vstupní i výstupní funkční vyšetření kardiopulmonální systému prováděl stejný
lékař, všechny vstupní i výstupní kineziologické rozbory prováděla autorka této práce.

3.3 Terapie
3.3.1 Individuální fyzioterapie
Společným cílem fyzioterapeutického programu u těchto pacientů bylo zlepšit posturálně-dechovou funkci tak, aby se jejich ventilace stala více ekonomickým v klidu i v zátěži.
Tohoto cíle jsme chtěli dosáhnout přes uvolnění měkkých tkání hrudního koše, zlepšení stabilizace hrudního koše a nácviku posturálně-dechové funkce bránice pomocí pozic dle DNS konceptu v kombinaci s respiračními trenažéry.
Terapie pacientů byla zvolena formou individuální fyzioterapie na Klinice rehabilitace a
tělovýchovného lékařství FN Motol a 2. LF UK po dobu 4 týdnů ve frekvenci 2x týdně, pondělí
a čtvrtek. Jedna terapeutická jednotka trvala 50 minut. Všechny terapie prováděla autorka této
práce. Fyzioterapeutické jednotky se skládaly z:


technik měkkých tkání – uvolnění a protažení fascií, ošetření jizev po kardiochirurgickém výkonu



protažení a uvolnění zkrácených svalů v oblasti hrudníku a pletence ramenního



mobilizací páteře a periferních kloubů



aktivního cvičení dle DNS



práce s respiračním trenažérem Coach 2 4000 ml



práce s improvizovaným PEP systémem – ustřiženou stříkačkou (5 ml nebo 10 ml)



tape jizvy
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Každá terapeutická jednotka byla zaznamenána do protokolu, abychom měli přesný záznam provedené terapie. Vzor protokolu a průběh terapií u jednotlivých probandů je uveden
v Přílohách č. 6 a 7.

3.3.2 Autoterapie
Kromě individuální fyzioterapie pacienti obdrželi i návod k domácímu cvičení. Návod
obdrželi ve formě fotografií se slovním popisem. Autoterapii pacienti zaznamenávali do deníku
primárně kvůli dobré dokumentaci, ale deník měl fungovat i jako určitý motivační prvek.
Autoterapie se skládala z:


protažení hrudní fascie



základního cviku „svícen“ na protažení prsních svalů



automobilizační cvičení na hrudní páteř



vybrané cviky z DNS



cvičení s inspiračním trenažérem, dechová cvičení s ustřiženou injekční stříkačkou (5
ml a 10 ml) jako improvizovaným PEP systémem
Do cvičebního deníku byly po každé terapii zaznamenány cviky, ze kterých se autoterapie

skládala. Návod k domácímu cvičení je uveden v Příloze č. 8.

3.4 Vyhodnocení výsledků
Po ukončení terapeutické série a po výstupním vyšetření všech probandů jsme hodnoty
získané během experimentu uspořádali, zpracovali a vybraná data jsme statisticky vyhodnotili.
Zpracování proběhlo v programu R, Statistica a Microsoft Excel 2016.
Za hladinu statistické významnosti jsme přijali p < 0,05.
Statistické zpracování takto malého vzorku probandů je obtížné a vyžaduje určité vlastnosti dat. Proto jsme ke statistickému zpracování vybrali pouze některá data, která tyto podmínky splňovala. Ostatní data byla vyhodnocena vypočtením rozdílu hodnot před a po fyzioterapii u jednotlivých probandů a vypočtením průměru těchto rozdílů.
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Subjektivní hodnocení terapie pacienty a rodiči a vyšetření měkkých tkání bylo zhodnoceno slovně.
Statisticky byly zpracovány hodnoty získané spirometrickým a spiroegometrickým měřením. Na základě empirické distribuce získaných pozorování a také z přirozené povahy experimentu lze předpokládat normální rozdělení naměřených hodnot v jednotlivých spirometrických měřeních, proto jsme pro zhodnocení těchto dat zvolili dvojvýběrový párový t-test.
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4

VÝSLEDKY

4.1 Charakteristika souboru
Náš soubor čítal pět pacientů s vrozenou srdeční vadou. Průměrný věk 15,6 let. Výškový
percentil se pohyboval v rozmezí 16.–89. percentilu, průměrný percentil výšky byl 43, medián
35. Percentil hmotnost k výšce se pohyboval v rozmezí 30.–86. percentilu, průměrný percentil
byl 58, medián 55.
V tabulce (Tabulka 6) jsou uvedeny data narození, typ vrozené srdeční vady a chirurgické
i katetrizační zákroky u jednotlivých pacientů. Prodělal-li pacient jiné vážné onemocnění nebo
podstoupil-li jinou operaci, uvádíme to v tabulce také.

1

Datum narození

Datum a typ intervence, chirurgický přístup

Typ vrozené srdeční vady

u otevřené kardiochirurgické intervence

Datum narození: 5. 9. 2000

6. 11. 2000 – střední sternotomie

Muž

Radikální korekce PTA – excize plicnic z trunku,

Arteriální trunkus I. typ, dysplastická trun-

spojení pravé komory s plicnicí konduitem Han-

kální (aortální) chlopeň, aortální stenosa a aor-

cock 12 mm, uzávěr komorového defektu dacrono-

tální insuficience

vou záplatou.
4. 6. 2004 – střední sternotomie
1. reoperace. Výměna stenotického Hancockova
konduitu za pulmonální homograft 23 mm, infundibulektomie.
8. 4. 2013 – střední sternotomie
2. reoperace. Výměna konduitu za pulmonální homograft 25 mm.
24. 11. 2015
Angioplastika homograftu – komplikace fissura/
pseudoaneurysma homograftu.
30. 11. 2015
Implantace stentu a Melody chlopně 20 mm.
Další prodělaná onemocnění:
3/2013 infekční endokarditida

2

Datum narození: 27. 3. 2001

28. 3. 2001 – balónková atrioseptostomie

Žena

12. 4. 2001 – střední sternotomie
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Transpozice velkých tepen, defekt komoro-

Arteriální switch, uzávěr VSD dacronovou záplatou.

vého septa
3

Datum narození: 8. 3. 2003

13.3.2003 – střední sternotomie

Muž

Arteriální switch.

Transpozice velkých tepen
4

Datum narození: 29. 5. 2000

27.9.2000

Žena

Heminephrectomia I. Sin

Transpozice velkých tepen, defekt komoro-

20.11.2002

vého septa, defekt síňového septa sec. sinus

REV operace.

venosus inferior. Juxtapozice pravého ouška.
Stenoza plicnice valvární a subvalvární. Otevřená tepenná dučej. Hydronefrosa a megaureter vlevo. Zdvojený systém obou ledvin.
5

Datum narození: 14. 5. 2002

20.5.2002

Muž

Arteriální switch.

Transpozice velkých tepen
Tabulka 6 – Datum narození, typ vady a intervenční zákroky

4.2 Pohybová a rehabilitační anamnéza
V rámci anamnestického dotazníku jsme se ptali na průběh péče o jizvu – zda byli rodiče
dítěte během hospitalizace edukováni jak o jizvu pečovat a zda o ni pečovali déle než tři měsíce
(De Toro, Dedhia, Tollefson, 2016). Výsledek uvádíme v tabulce (Tabulka 7).
[počet probandů]

ANO

NE

Edukace v péči o jizvu

3

1

Péče o jizvu po dobu delší než 3 měsíce

3

1

Rehabilitační péče v minulosti

3

2

Tabulka 7 - Rehabilitační anamnéza

Dalším dotazem v anamnestickém dotazníku bylo, zda pacient během svého života někdy
rehabilitoval, případně kdy a jak. Výsledky uvádíme v tabulce (Tabulka 8).
Rehabilitace
1

Žádná
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2

Žádná

3

Žádná

4

V kojeneckém věku byla cvičena Vojtovou reflexní lokomocí, nelezla. Terapie ukončena na žádost matky, během cvičení se zvýrazňovala cyanosa a dušnost.
Rehabilitace asi před několika lety v Motole, pro lepší hybnost hrudního koše.

5

Tabulka 8 - Rehabilitace v minulosti

Poslední vyhodnocovanou položkou bylo množství a druh pohybové aktivity včetně
účasti v hodinách tělesné výchovy. Abychom pohybovou aktivitu označili za pravidelnou, musela být prováděna alespoň 1x za dva týdny (Tabulka 9).
Pohybová aktivita
1

Tělesná výchova v plném rozsahu.
Pravidelně – posilovna 3x týdně, step 1x týdně.
Sezónní – žádná.

2

Tělesná výchova v plném rozsahu.
Pravidelně – žádná (před půl rokem končila pravidelně florbal 2x týdně).
Sezónní – turistika, plavání, kolo.

3

Tělesná výchova v plném rozsahu.
Pravidelně – volejbal, ping-pong, fotbal.
Sezónní – lyže-snowboard, vybíjená, kolo, skateboard, brusle, jednokolo.

4

Tělesná výchova s úlevami.
Pravidelně – turistika, cvičení doma.
Sezónní – plavání, lyže, snowboard.

5

Tělesná výchova v plném rozsahu.
Pravidelně – fotbal 3x týdně, jiné míčové hry.
Sezónní – plavání, lyže, snowboard, kolo, turistika.

Tabulka 9 - Pohybová aktivita probandů

Dotaz ohledně motorického vývoje jsme nevyhodnocovali pro nedostatek informací, většina rodičů nebyla schopna vyplnit dotazník bez fotografií nebo starých domácích záznamů.
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4.3 Průběh terapií
Terapie probíhali vždy v pondělí a čtvrtek v odpoledních hodinách, aby pacienti nemuseli
být omlouváni ze školní výuky. Všichni pacienti docházeli na terapie sami bez doprovodu rodičů. Terapeutické jednotky zpočátku obsahovali více technik měkkých tkání a protahovacích
cvičení, stejně tak tomu bylo v autoterapii. Vzhledem k tomu, že si pacienti sami kupovali inspirační trenažér Coach 2, začínali jsme s prací s ním až na 3. nebo 4. terapii, dle toho, jak byl
dodán. V průběhu terapeutického programu postupně převážila cvičení dle DNS a respirační
fyzioterapie. Stejně tak tomu bylo v autoterapii (Příloha č. 7).
Z pěti pacientů si Coach 2 zakoupili čtyři pacienti, všech pět pacientů cvičilo s improvizovanou respirační pomůckou – ustřiženou injekční stříkačkou o objemu 5 nebo 10 ml. Jiné
pomůcky v autoterapii nebyly používány.
Ve třech případech byla terapie přerušena nemocí pacienta. Proband 1 onemocněl po
šesté terapii, jednalo se o tonsilitidu s antibiotickou léčbou. Pacient do terapie nastoupil až po
vánočních prázdninách. Následně byla terapie dokončena a ihned následovalo výstupní vyšetření.
Proband 4 onemocněl po čtvrté terapii, jednalo se o virové opakované onemocnění respiračního systému. Následně byl nepřítomen terapeut, proto se terapie přerušila na měsíc. Následně byla terapie dokončena. Bohužel po dokončení terapie před výstupním vyšetřením pacientka opět onemocněla virovým onemocněním respiračního traktu a následně zánětem močových cest s antibiotickou léčbou. Mezi ukončením antibiotické léčby a výstupním vyšetřením
byla 3 týdny rekonvalescence.
Proband 5 onemocněl po šesté terapii, opět se jednalo o onemocnění respiračního systému. Následně nebyl přítomen terapeut, proto byla terapie měsíc přerušena.
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4.4 Spirometrie

VC max [L]
5,5
5
4,5

Litry

4
3,5
3
2,5
2

Před RHB

Po RHB

Proband 1

4,21

5,31

2

4,01

3,89

3

3,69

3,99

4

3,04

3,21

5

4,65

4,49

Graf 1- Vitální kapacita před a po fyzioterapii

Statistický test ukázal hladinu významnosti p = 0,3203.
Průměrný rozdíl VC před a po byl -0,25 litru.

FVC [L]
5,5
5

Litry

4,5
4

3,5
3
2,5
2

Před RHB

Po RHB

Proband 1

4,21

5,27

2

3,94

3,89

3

3,69

3,99

4

3,04

3,21

5

4,65

4,49

Graf 2 - Usilovná vitální kapacita před a po fyzioterapii

Statistický test ukázal hladinu významnosti p = 0,2863.
Průměrný rozdíl FVC před a po byl -0,264 litru.
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FEV 1 [L]
5
4,5

Litry

4
3,5
3
2,5
2

Před RHB

Po RHB

Proband 1

3,66

4,61

2

3,67

3,51

3

3,23

3,54

4

2,86

2,95

5

4,1

3,96

Graf 3 - Usilovný výdech za jednu sekundu před a po fyzioterapii

Statistický test ukázal hladinu významnosti p = 0,3612.
Průměrný rozdíl před a po fyzioterapii byl -0,21 litru.

Litry

FEV 1 [L]
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Před RHB

Po RHB

Proband 1

3,66

4,61

2

3,67

3,51

3

3,23

3,54

4

2,86

2,95

5

4,1

3,96

Graf 4 - Maximální výdechová rychlost

Statistický test ukázal hladinu významnosti p = 0,234372.
Rozdíl byl -0,67 litru.
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MEF 75
[L/min]

9
8

e

7
6
5
4

Před RHB

Po RHB

1

6,26

8,4

2

6,81

6,15

3

4,61

5,17

4

6,29

6,49

5

8,15

7,55

Graf 5 -Maximální výdechová rychlost na úrovni 75 % VC

MEF 50
[L/min]

6,5

5,5

4,5

3,5

2,5

Před RHB

Po RHB

1

5,25

5,74

2

5,3

5,07

3

3,42

3,68

4

4,35

4,32

5

5,83

5,48

Graf 6 – Maximální výdechová rychlost na úrovni 50 % VC
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MEF 25
[L/min]

2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5

Před RHB

Po RHB

1

2,27

2,75

2

2,54

2,26

3

2,21

2,41

4

1,97

1,78

5

2,42

2,42

Graf 7- Maximální výdechová rychlost na úrovni 25 % VC

Statistické zpracování ukázalo hladinu významnosti pro MEF 75 p = 0,5547 a rozdíl
-0,328 litru; pro MEF 50 p = 0,8654 a rozdíl -0,028 litru; pro MEF 25 p = 0,7747 a rozdíl - 0,042
litru.
Tiffeanův index (FEV1/FVC) byl u všech pacientů v normě před i po rehabilitaci, u nikoho z probandů jsme nezaznamenali výraznou změnu.
Ve výše uvedených grafech jsou zaneseny hodnoty jednotlivých veličin spirometrie u
jednotlivých probandů před a po fyzioterapii (Grafy 1-7). Na základě statistického zpracování
můžeme konstatovat, že ve všech měřených položkách došlo k nepatrnému zlepšení. Všechna
zlepšení ovšem statisticky naprosto nevýznamná a od hladiny p = 0,05 jsou velmi vzdálena.

4.5 Spiroergometrie

4.5.1 Reakce kardiovaskulárního systému
Po zhodnocení reakce kardiovaskulárního systému během zátěže můžeme konstatovat,
že ve vstupní i výstupním vyšetření srdeční frekvence všech probandů akcelerovala se stupňu-
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jící se zátěží až do maxima a žádný z probandů neměl hypertonickou reakci ani v testu handgrip, ani během dynamické zátěže. Žádný z probandů během zátěže nedesaturoval pod 95 %
SpO2. Kromě Probanda 5 (RER 0,94) se při vstupní spiroergometrii všichni dostali do metabolického maxima (RER > 1,09). Při výstupní spirometrii se do metabolického maxima dostali
všichni kromě Probanda 4 (RER 1,04). V obou případech si nižší hodnotu RER vysvětlujeme
nízkou motivovaností probanda na konci vyšetření.
Hodnota VO2 max zůstala po fyzioterapeutickém programu prakticky totožná se vstupními hodnotami.
Hodnocení dušnosti na škále dle Borga jsme z hodnocení vyjmuli, vzhledem k nevěrohodnosti udávaných hodnot.
Hodnoty tepové frekvence, krevního tlaku, saturace krve, RER, VO2 max, a hodnocení
dušnosti dle Borga jsou uvedeny v Příloze č.9.
Vynásobením tepové frekvence a systolického krevního tlaku na jednotlivých stupních
zátěže a v maximu jsme získali tzv. „double product“ (neboli „rate pressure product“), který je
obrazem spotřeby kyslíku myokardem (Gobel, Nordstrom, Nelson, Jorgensen a Wang, 1978).
Před

Po

Před

Po

Před

Po

Před

Po

Před

Po

Proband

klid

klid

1
W/kg

1
W/kg

1,5
W/kg

1,5
W/kg

2
W/kg

2
W/kg

Max

Max

1

11200

9720

17600

16740

23040

22080

27360

30600

43050

39900

2

11250

9585

17640

17500

22800

25600

30090

28875

34225

33300

3

9120

9975

14400

13680

22950

16740

28800

23560

34000

34510

4

13000

13520

18720

23925

24360

28675

3100

35350

-

-

5

8710

10440

16520

13520

19840

2000

27720

24675

35150

38850

Tabulka 10 - Hodnoty "Rate pressure product"

V tabulce (Tabulka 10) jsou tučně vyznačeny hodnoty „rate pressure produktu“ u jednotlivých probandů po fyzioterapii, které jsou nižší než hodnoty výchozí. V následujícím grafu
(Graf 8) uvádíme průměrné hodnoty „rate pressure produktu“ celého souboru na jednotlivých
stupních zátěže. Z grafu je vidět, že hodnoty před a po fyzioterapii jsou identické.
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40000

Rate pressure product
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klid
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Průměr_před

10656

16976

22598
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Průměr_po

9930

17073

22619

28612

36640

Graf 8 - Průměrný rate pressure product

4.5.2 Ventilační odpověď na zátěž
Na následujících třech stranách vidíme grafické srovnání jednotlivých probandů před a
po fyzioterapii na třech úrovních zátěže. Porovnáváme ventilaci, dechový objem a dechovou
frekvenci.
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V'E 1 W/kg
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Graf 11 - Ventilace na úrovni 1 W/kg

Dechová frekvence 1 W/kg
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23

2

21

3

19

4

17

5

15
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Graf 10 - Dechová frekvence na úrovni 1 W/kg

Dechový objem 1 W/kg
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Proband 01

1,55
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Graf 9 - Dechový objem na úrovni 1 W/kg
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V'E 1,5 W/kg
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Graf 12 - Ventilace na úrovni 1,5 W/kg

Dechová frekvence 1,5 W/kg
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Graf 13 – Dechová frekvence na úrovni 1,5 W/kg

Dechový objem 1,5 W/kg
2,75
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Graf 14 – Dechový
objem na úrovni 1,5
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Graf 15 - Ventilace na úrovni maximální zátěže
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Graf 15 - Dechová frekvence na úrovni maximální zátěže
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Graf 16 – Dechový objem na úrovni maximální zátěže
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V'E/V'CO2
37,00
35,00
33,00
31,00
29,00
27,00
25,00
1 W/kg

1,5 W/kg

2 W/kg

Průměr skupiny před

max

Průměr skupiny po

Graf 17 - Průměrné hodnoty V'E/V'CO2 během zátěže

Průměr rozdílů před a

Ventilace

Dechová frekvence

Dechový objem

po

[L/min]

[1/min]

[L]

1 W/kg

0,86

0,84

-0,004

1,5 W/kg

2,88

4,22

-0,19

Maximum

-12,17

-2,64

-0,19

Tabulka 11 – Rozdíly ventilačních parametrů před a po fyzioterapii

Průměr

Before

After

Before

After

Before

After

Before

After

V'E/

1 W/kg

1 W/kg

1,5 W/kg

1,5 W/kg

2 W/kg

2 W/kg

Max.

Max.

1

28,56

31,13

26,42

29,62

25,99

29,34

30,27

46,80

2

30,21

27,65

33,31

28,33

41,24

32,60

37,21

40,60

3

28,16

32,03

27,69

30,45

28,01

31,12

31,15

31,36

4

32,06

29,01

27,49

30,61

-

-

37,27

33,98

5

31,26

24,79

30,02

24,22

28,26

24,25

27,73

26,22

Průměr
celé skupiny

30,05

28,92

28,98

28,65

30,87

29,33

32,72

35,79

V'CO2

Tabulka 12 – Hodnoty V’E/CO2 všech probandů během zátěže
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Rozdíl
před a po

1 W/kg

1,5 W/kg

2 W/kg

Max

1

-2,56

-3,20

-3,35

-16,53

2

2,56

4,98

8,64

-3,39

3

-3,87

-2,77

-3,11

-0,21

4

3,04

-3,13

0,00

3,29

5

6,48

5,80

4,00

1,50

Průměr
rozdílů

1,13

0,34

1,24

-3,07

Tabulka 13 - Změna VE/V'CO2 před a po fyzioterapii

Ventilaci v zátěži jsme hodnotili na třech úrovních zátěže (1 W/kg; 1,5 W/kg a v maximu). Na grafech (Graf 9-17) vidíme stav před a po fyzioterapii u jednotlivých probandů.
Uvádíme celkovou ventilaci, dechovou frekvenci a dechový objem. Všechny tyto veličiny uvádíme proto, abychom viděli, jak se změnila efektivita dýchání. Očekávaným vývojem by bylo
snížení ventilace na nízkém stupni zátěže a zvýšení ventilace na stupni vyšším, zejména v maximu. Na zvýšení ventilace by se měl větším podílem podílet dechový objem než dechová frekvence, aby se zvýšila alveolární ventilace.
Podíváme-li se do tabulky (Tabulka 11), vidíme průměr z rozdílů hodnot před a po fyzioterapii u jednotlivých probandů. Je-li číslo kladné, výsledné hodnoty klesly. Je-li číslo záporné, výsledné hodnoty stouply.
Změna, která nejvíce odpovídá našim očekáváním, je vidět na intenzitě 1,5 W/kg. Celková ventilace se snížila dechový objem nepatrně vzrostl a dechová frekvence klesla.
V tabulce (Tabulka 12) vidíme vývoj poměru ventilace k vydanému CO2 u jednotlivých
probandů a zároveň průměrné hodnoty celé skupiny. Tyto průměrné hodnoty jsou vyneseny do
grafu (Graf 18). V tabulce níže (Tabulka 13) vidíme průměr rozdílů před a po fyzioterapii u
jednotlivých probandů, kladné hodnoty v prvních třech sloupcích svědčí o mírném poklesu tohoto poměru. Tento poměr ukazuje na efektivitu výměny plynů v plicích a jeho hodnota u pediatrické populace by měla být menší než 28 (Rhodes, Ubeda Tikkanen a Jenkins, 2010). Vidíme, že v naší skupině probandů tomu tak často není a snížení hodnot je přiblížením se k této
hodnotě.
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Statisticky jsme otestovali změnu ventilace na úrovni 1 W/kg s výsledkem p = 0,7183,
rozdíl 0,86 litru. Na úrovni 2 W/kg je p = 0,3937, rozdíl 2,88 litru. V maximální intenzitě zátěže
byla výsledná hladina významnosti p = 0,1036, rozdíl -12,17 litru. Tento výsledek opět svědčí
pro mírné zlepšení v naší skupině, které ale nemá statistickou významnost.
Při testování změny dechové frekvence žádná hodnota nedosáhla na hladinu statistické
významnosti p < 0,05 (1 W/kg p = 0,7183; 1,5 W/kg p = 0,2062; Max. p = 0,1371) Hodnoty
změny dechového objemu také nedosáhli statistické významnosti (1 W/kg p = 0,9597; 1,5 W/kg
p = 0,3981; Max. p = 0,5865)
Toto testování jsme provedli za předpokladu, že hodnoty ventilace v zátěži jsou rozděleny
dle normálního rozdělení.
Dále jsme statisticky otestovali změnu VE/CO2 na jednotlivých úrovních zátěže, jak uvádíme v tabulce. Na žádné intenzitě zátěže nedosáhla hladina statistické významnosti hodnoty
p < 0,05 (1 W/kg p = 0,5864; 1,5 W/kg p = 0,8773; 2 W/kg p = 0,6324; Max. p = 0,4355).
Opět jsme testovali za předpokladu normality rozdělení těchto hodnot.

4.6 Změny hybného systému
4.6.1 Pružnost hrudníku a rozvíjení páteře
Pružnost hrudníku [cm]
Axilárně

Mezosternálně

Xiphoideálně

½ mezi xiphoideem a
umbilicem

Proband

Před

Po

Před

Po

Před

Po

Před

Po

1

9

4

9

6

9

8

8

4

2

5

6

6

5

6

8

2

2

3

4

3,5

6

5

5

5

1

0,5

4

3

5,5

4

5

4

6

0,5

4

5

5

6,5

6

7,5

7

8

1

2

Průměr

5,2

5,1

6,2

5,7

6,2

7

2,5

2,5

Rozdíl průměrných

0,1 cm

0,5 cm

hodnot
Tabulka 14 – Pružnost hrudníku v cm před a po fyzioterapii
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-0,8

0

V tabulce (Tabulka 14) vidíme rozdíly v obvodu hrudního koše během maximálního inspiria a maximálního expiria u jednotlivých probandů před a po fyzioterapii, průměry těchto
hodnot celé skupiny a v posledním řádku rozdíly těchto průměrů. Záporné hodnoty tedy značí
zvýšení hodnoty pružnosti hrudníku, kladné hodnoty jeho snížení.
Dynamika páteře [cm]
Proband

Thomayerův test

Čepojův test

Ottův inklinační test

Před

Po

Před

Po

Před

Po

1

0

0

9,5

9

31

33,5

2

0

0

9,5

9

34

34

3

0

0

11

10

34

35

4

-6

-7,5

9

9

32

31,5

5

-11

-11,5

9

9

32

34,5

Proband

Ottův reklinační test

Stiborův test (rozdíl)

Forestierova Fleche

Před

Po

Před

Po

Před

Po

1

29

32

10

7

4

2,5

2

29

29,5

11

10

2

2

3

29

31

8

13

0

0

4

28

29,5

7,5

6

4,5

4,5

5

32

32

12

12

0

0

Tabulka 15 - Dynamika páteře jednotlivých probandů

[cm]
Průměr
před RHB
Průměr
po RHB
Rozdíl
průměrů

Thomayerův t.

Čepojův t.

Ottův inklinační t.

Ottův reklinační t.

Stiborův t.

Forestierova
fleche

3,4

9,6

32,6

29,4

9,7

2,1

3,8

9,2

33,7

30,8

9,6

1,8

- 0,4

0,4

-1,1

-1,4

0,1

0,3

Tabulka 16 – Dynamika páteře před a po fyzioterapii

V tabulkách (Tabulka 15 a 16) vidíme hodnoty jednotlivých testů rozvíjení páteře u jednotlivých probandů, v druhé tabulce vidíme průměrné hodnoty jednotlivých testů před a po
fyzioterapii a jejich rozdíly. Tučně zvýrazněné hodnoty značí zlepšení v testu. Ostatní hodnoty
v posledním řádku značí horší výsledek než při vstupním testování.
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4.6.2 Změna dechového stereotypu

1
2
3
4
5

Paradoxní dýchání během klidného dýchání

Paradoxní dýchání během hlubokého nádechu.

Před
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne

Před
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano

Po
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Po
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne

Tabulka 17 – Změna dechového stereotypu

4.6.3 Změna v pohybových testech
Pomocí testů DNS jsme otestovali všechny pacienty. U dvou pacientů jsme povedli pouze
deset testů z dvanácti – vynechány byly test medvěda a test hlubokého dřepu, proto jsme vyhodnotili pouze testů deset.
Vyhodnocovali jsme celkový počet probandů, kteří se v jednotlivých testech zlepšili. Za
zlepšení výsledku v celém testu jsme považovali, když byly všechny znaky hodnocené v testu
fyziologické.
Dále jsme zhodnotili celkový počet znaků hodnocených během testování. Byl-li znak
hodnocen vlevo i vpravo, počítali jsme každou stranu za zvláštní znak. Celkový počet jednotlivých znaků byl 48. Změna v počtu fyziologicky provedených testů a znaků v testech DNS je
uveden v tabulce níže (Tabulka 18).
Počet fyziologických testů

Počet fyziologických testů

před

po

1

2

4

2

2

0

4

4

3

1

2

1

4

4

7

3

5

1

3

2

Proband

Průměr rozdílů

Rozdíl

2,4
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Počet fyziologických znaků

Počet fyziologických znaků

před

po

1

28

36

8

2

18

35

7

3

21

28

7

4

32

39

7

5

21

30

9

Proband

Rozdíl

Průměr rozdílů

7,6

Tabulka 18 – Změna v hodnocení testů DNS

Testy, ve kterých bylo zaznamenáno nejvíce pozitivních změn:


Test nitrobřišního tlaku v poloze na 3.MM na zádech (0 4).



Brániční test v sedě při aspekci (25).



Test nitrobřišního tlaku palpací nad třísly (13).



Test flexe horních končetin (13).

Znaky, ve kterých bylo zaznamenáno nejvíce pozitivních změn:


Extenze trupu v leže na břiše: Hlava a krk zůstane v neutrálním postavení (14).



Extenze trupu v leže na břiše: Zvýraznění anteverze pánve (13).



Test nitrobřišního tlaku v poloze na 3.MM na zádech: Hyperextenze v ThL přechodu
(2 4).



Text flexe kyčelního kloubu vpravo: Vychýlení páteře ve frontální rovině (13).



Test nitrobřišního tlaku palpací nad třísly: Hyperaktivace horní části m. rectus abdominis (24).



Brániční test v sedě při aspekci: Elevace ramene vlevo i vpravo (24; 24).
V závorkách jsou uvedeny počty probandů, kteří vykazují fyziologický stav v tomto

znaku před a po fyzioterapii.
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4.6.4 Změna v hybnosti měkkých tkání (fascie, jizva, sval)
Proband 1 před – Hrudní fascie nepohyblivá směrem laterálním vlevo i vpravo, fascie
nad klavikulami jsou pohyblivé mediálně i laterálně. Jizva nad sternem je přisedlá na manubriu
sternii a na xiphoideu. Jizvy po drenážích jsou přisedlé.
Proband 1 po – Hrudní fascie méně pohyblivá vpravo laterálním směrem, jizva přisedlá
stále v oblasti xiphoideu. Jizvy po drenážích se nezměnily, jsou stále přisedlé.

Proband 2 před – Hrudní fascie je nepohyblivá v oblasti spodních žeber, fascie nad klavikulami jsou přisedlé. Jizva na sternu čas od času svědí, přisedlá zejména v oblasti manubria
sterni a xiphoideu. Jizvy po drenáži přisedlé.
Proband 2 po – Hrudní fascie je pohyblivá, vpravo méně. Jizva od zahájení terapie nesvědí. Jizva na sternu je hybná v celém rozsahu. Jizvy po drenáži stále přisedlé.

Proband 3 před – Hrudní fascie je nejméně pohyblivá v oblasti proc. xiphoideus a v oblasti spodních žeber. Jizva na sternu plně pohyblivá. Jizvy po drenáži jsou laterálním směrem
úplně nepohyblivé.
Proband 3 po – Hrudní fascie v oblasti spodních žeber méně pohyblivá vpravo. Jizvy po
drenáži stále úplně nepohyblivé.

Proband 4 před – Hrudní fascie nepohyblivá v oblasti spodních žeber, v oblasti sterna a
clavicul je posunlivá. Jizva nad sternem pohyblivá kromě oblasti nad manubriem a nad
xiphoideem. Jizvy po drenážích snížená hybnost. Jizva po nefrektomii na levém boku stažená
ve své dorsální části.
Proband 4 po – Hrudní fascie v oblasti spodních žeber stále vykazuje tuhý odpor. Jizva
nad sternem méně pohyblivá v oblasti manubria sternii. Jizvy po drenážích stejné. Jizva na boku
vykazuje nižší napětí v dorsální části.
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Proband 5 před – Hrudní fascie pohyblivá, klade tužší odpor. Jizva nad sternem plně
pohyblivá, horší protažitelnost v řase je úplně na konci nad úponem m. rectus abdominis. Jizvy
po drenážích mají tužší bariéru.
Proband 5 po – Hrudní fascie pohyblivá, zpočátku klade tužší odpor, posléze taje. Jizva

Proband

nad sternem stav stejný. Jizvy po drenážích také.

Před
1
2
3
4
5

m.pectoralis
major,
pars clavicularis
et m. pectoralis
minor
Před
Po

m. pectoralis
major,
pars sternalis
Po

m. trapezius,
pars. superior
Před

m. levator
scapulae

Po

Před

m. sternocleidomastoideus

Po

Před

Po

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

L

P

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

1

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

-

-

1

2

2

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

1

-

2

1

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

Tabulka 19 – Změna v hodnocení zkrácených svalů

V tabulce (Tabulka 19) uvádíme výsledné hodnoty z testování zkrácených svalů dle
Jandy. Pro přehlednost tabulky uvádíme pomlčky místo nul. Tučně zvýrazněné hodnoty zaznamenaly v testování po fyzioterapii změnu.

4.7 Subjektivní hodnocení
Subjektivní hodnocení terapie pacienty a jejich rodiči probíhalo na závěr výstupního
vyšetření při rozhovoru s lékařem a terapeutem.
Proband 1 necítil významné zlepšení dýchání v klidu ani v zátěži.
Proband 2 cítil významné zlepšení, zejména při chůzi do schodů v metru, při zátěžovém
testu ve škole se tolik nezadýchal, po cvičení měl pocit volnějšího hrudníku a snížily se bolesti
zad. Nejzásadnější změnou u tohoto probanda byla nepřítomnost bolestí na hrudi během zátěže
po fyzioterapii.
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Proband 3 necítil významný efekt na dýchání v klidu ani v zátěži.
Proband 4 udával, že po terapii zmizel pocit „nedodechnutí se“ a sevření hrudníku.
Proband 5 udával „lepší dýchání“, snazší a rychlejší nádech.

66

5

DISKUZE
Rehabilitace pacientů s vrozenou srdeční vadou je problematikou obsahující mnoho ob-

lastí. Pohled fyzioterapeuta může být pro kardiologii vrozených srdečních vad pohledem z jiného úhlu a pohledem vidícím celého pacienta, nikoliv pouze jeho kardiologickou problematiku. V literatuře najdeme mnoho prací, které se zabývají nekardiologickými tématy pacientů
s VSV, která se zároveň dotýkají rehabilitace těchto pacientů. V teoretické části této práce jsme
podali přehled o problematice týkající se změn v oblasti hrudního koše, změn motoriky dýchání
a poruch plicních funkcí. Dále jsme se zabývali problematikou celkové zdatnosti v souvislosti
se svalovou sílou jak svalů periferních, tak svalů dýchacích. Pro pochopení této problematiky
je potřebná alespoň základní znalost patofyziologie nejčastějších vrozených srdečních vad a
způsob jejich léčby, proto jsme základní přehled zařadili na začátek této práce.
Dalšími tématy, které se týkají těchto pacientů a fyzioterapie, je problematika vývoje motorických schopností a jejich úroveň. Tuto problematiku jsme diskutovali v bakalářské práci
(Kopecká, 2015). Dosud nediskutovanou oblastí je psychosociální problematika těchto pacientů, která sice nepatří přímo do fyzioterapie, ale zcela jistě ovlivňuje její průběh.
Literatura o rehabilitaci pacientů s VSV se o fyzioterapii téměř nezmiňuje. Review, která
se rehabilitací zabývají, mapují zejména programy pohybové terapie (Duppen et al., 2013; Tikkanen et al., 2012). Nejčastěji sledovanými parametry je tělesná zdatnosti vyjádřená VO2 max
a hodnocení kvality života pomocí dotazníkových šetření.
Změny plicních funkcí u pacientů s VSV, jak je popisují zejména čeští autoři, mají ve
sledovaných skupinách pacientů vysokou incidenci (Šamánek et al., 1989; Šulc et al., 1996;
Hruda et al., 1997; Šulc et al., 1997). Podobně rozsáhlá studie v recentní literatuře nebyla nalezena. Stav v nynější dětské populaci neznáme – pacienti, kteří byli zkoumání v starších studiích,
jsou dnes již dospělými pacienty, byli operováni v době jiných chirurgických výkonů a v pozdějším věku, než jsou pacienti operováni dnes.
Přesto existuje několik recentních prací, které plicní funkce u dětí hodnotí, nejčastěji se
mluví o restriktivní poruše plicních funkcí (Ginde et al., 2012; Hawkins et al., 2004; Lee et al
2009; Zaqout et al., 2010).
Z jaké příčiny k těmto poruchám dochází, je stále otázkou. Uvažovaných příčin je několik. Následky některých z nich jsou fyzioterapií dobře ovlivnitelné.
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5.1 Změna průtoků a tlakových poměrů v plicním řečišti
Plíce a srdce jsou spolu fyziologicky úzce spojeny v rámci tzv. malého krevného oběhu,
změny v jedné orgánové soustavě ovlivňují soustavu druhou. U vrozených srdečních vad jsou
tyto změny založeny již prenatálně a po narození se plně projeví zánikem fetální cirkulace.
Jedná se o změny průtoku plicním řečištěm nebo změny tlakového gradientu v plicních žilách.
Poškození plicních funkcí v závislosti na typu vady (dalo by se tedy říct na míře patofyziologického poškození) se nepotvrdilo (Hawkins et al., 2004). U pacientů s ASD, který byl uzavřen
katetrizačně, bylo po operaci zaznamenáno výrazné zlepšení plicních funkcí, a to zejména u
pacientů s plicní hypertenzí (Lee et al., 2009). V tomto případě platilo, že čím větší poškození
před chirurgickou korekcí, tím větší zlepšení po ní. Je otázkou nakolik je tento stav zcela reverzibilní a jak velkou roli hraje čas, po který jsou plíce patofyziologické situaci vystaveny.
Není v možnostech fyzioterapeuta ovlivnit patofyziologický krevní oběh v plicích, je
ovšem možné ovlivnit jeho následky. U novorozenců a kojenců můžeme využít techniky respiračního handlingu s cílem rovnoměrné ventilace celých plic, odstranění bronchiální hypersekrece a navození dechového komfortu dítěte. Technika je vhodná v době před i po chirurgické
korekci vady a je také prevencí respiračních infektů, které musí být u dětí s VSV často řešeny
antibiotiky z důvodu prevence infekční endokarditidy. U starších dětí využíváme celou škálu
možností respirační fyzioterapie dle symptomů, které dítě vykazuje. Cílem terapie je hygiena
dýchacích cest, prevence substitučních motorických vzorů dýchání, prevence únavy respiračního svalstva a prevence deformit hrudního koše (Zounková, Smolíková, 2012). Ve spolupráci
s ošetřujícím kardiologem využíváme i možností pohybové terapie dle tolerance dítěte.

5.2 Chirurgická korekce vady
Vlastní chirurgický zákrok a jeho průběh je další uvažovanou příčinou v mnoha pracích.
Reakce organismu na mimotělní oběh může spustit zánětlivou kaskádu, která způsobuje změny
ve stěně plicních cév a zvyšuje tak resistenci plicního řečiště a prodloužení difuzní dráhy na
alveokapilární membráně (Ng et al., 2002).
Plicní funkce jsou také obrazem pohybového systému. Samotný přístup k srdci a jeho
provedení může způsobit poškození v kostovertebrálních a sternokostálních kloubech (Šulc et
al., 2011). Toto poškození bude výraznější u výkonů u starších dětí a později u dospělých. Paradoxně větší poškození mohou způsobit kosmeticky příznivější výkony z laterálních přístupů,
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které jsou vedeny v oblasti m. serratus anterior (Ding et al., 2012). I přesto, že se dnes používají
svaly šetřící přístupy, narušení fasciálních struktur a nociceptivní vstup z hojící se tkáně, později možné působení aktivní jizvy, vyřazují tento sval z jeho funkce. Během času může vzniknout až atrofie tohoto svalu (Bal et al., 2003). Narušení funkce tohoto svalu negativně a jednostranně ovlivní vývoj hrudního koše. M. serratus anterior se podílí na rozvíjení hrudního koše
během dýchání, rozevírá mezižeberní prostory a přispívá tak k rozvoji hlubokého kostálního
dýchání, které se během motorického vývoje objevuje v 6. měsíci. Zároveň je důležitým prvkem v řetězci běžícím od lopatky ke kontralaterální straně pánve. Posturální porucha v důsledku výpadku tohoto řetězce se může později vyvinout v syndrom vadného držení těla se
stranovou asymetrií (Kolář 2002; Vojta, Peters, 2010).
Kojenci operovaní ve věku do jednoho roku mají vyšší pravděpodobnost výskytu restrikční poruchy plic (Hawkins et al., 2004). Odporuje tomu tvrzení Šulc et al., 1997, že výskyt
poruch plicních funkcí je nižší. Tento výsledek byl na hranici statistické významnosti a také je
z období jiných operačních postupů. Pacienti operovaní v pozdějším věku byly vystaveni delšímu působení patofyziologických mechanismů, operovaní kojenci byli přísněji vybíráni a jejich stav se rychleji zlepšoval.
Větší výskyt byl také u pacientů s vícenásobnými thorakotomiemi, nejhorší kombinací
bylo provedení jak laterální thorakotomie tak sternotomie (Hawkins et al, 2004). Bohužel se
nám z údajů vedených v Kardiocentru FN Motol nepodařilo zjistit kolik pacientů u nás má
kombinaci těchto přístupů.
Zda a jakým způsobem se mění dechový stereotyp u dětí po sternotomie, se z literatury
nedozvíme. Sledování změn dechové motoriky proběhlo u dospělých pacientů (Locke et al,
1990; Ragnarsdóttir et al., 2009; Kristjánsdóttir et al., 2009). Změna přetrvávala i rok po výkonu. Větší exkurze než před výkonem byly naměřeny v oblasti horních žeber, exkurze břišní
stěny naopak předoperačních hodnot nedosáhly. Po výkonu u pacientů převažuje tzv. horní typ
dýchání (Kristjánsdóttir et al., 2009). Poznatky z této práce bychom víceméně mohli aplikovat
na děti operované ve školním věku. Jakým způsobem se mění dýchání u novorozenců a kojenců
a na jak dlouho, nevíme.
Z pohledu fyzioterapeuta se jedná o velmi zajímavé údaje. Vezmeme-li v potaz, že dnes
je většina dětí operována v kojeneckém nebo batolecím věku, nejpozději ve věku školním, musíme uvažovat nad ovlivněním motorického vývoje. Hojení rány a jizevnatá tkáň přinášejí do
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vyvíjejícího se pohybového systému nociceptivní informaci. Vývoj z polohy na břiše by mohl
být ovlivněn nechutí dítěte k této poloze, ve které bude drážděna jizva na sternu. U starších dětí
můžeme pozorovat antalgické držení ramen v protrakci a kyfotizaci hrudní páteře tak, aby se
tkáň nad sternem napínala co nejméně. Fixace těchto posturálních návyků vede k vadnému držení těla, případně může částečně přispět k rozvoji skoliosy nebo hrudních deformit. Budemeli navíc uvažovat změnu dechové motoriky směrem k hornímu typu, může i tato změna v dlouhodobém horizontu ovlivnit morfologický vývoj hrudníku (funkce formuje orgán) (Kolář 2002;
Šulc et al., 2011; Véle 2006).
Péče o pružnost a mobilitu hrudního koše by měla být pevnou součástí fyzioterapie u
těchto pacientů i přesto, že aktuálně nepozorujeme omezení v plicních funkcích. U dětí a adolescentů se jedná o prevenci a investici do budoucna, aby se jejich dobrý funkční stav udržel i
dlouho v dospělosti. Čím komplexnější vada, tím důležitější tato prevence je i pro výhled budoucích možných reoperací u těchto pacientů (Alonzo-Gonzales et al., 2012; Ginde et al.,
2012). Problematiku fyzioterapeutického programu diskutujeme níže spolu se změnami v hybném systému našich probandů.

5.3 Pohybová aktivita a celková kondice
Pohybová aktivita a zdatnost pacientů jsou velmi diskutovanou oblastí. Zdatnost vyjádřená
VO2 max je nečastějším markerem funkční kapacity pacienta a uznávaným prediktorem vývoje
zdravotního stavu pacienta (Diller et al., 2005).
Jakým způsobem zdatnost pacientů co nejdéle a nejlépe udržet? A co všechno se podílí na
snížené zdatnosti pacientů s VSV? Zejména na druhou otázku se odpovědi v posledních letech
mění a pohled na tuto problematiku se rozšiřuje.
Slabost kosterního svalstva a zejména slabost svalů respiračních byla v literatuře dobře
popsána (Greutmann et al., 2011; Moalla et al., 2008; Sanderg et al., 2014). Spolu s výše uvedenými změnami v plicním řečišti a v motorice hrudního koše se během zátěže může ze snížené
svalové síly dechových svalů stát začarovaný kruh.
Zvýšená tuhost hrudníku a snížená svalová síla dechových svalů vedou k velké dechové
práci, únavě dechových svalů a vzniku dušnosti. Při zvýšené dechové práci stoupne spotřeba
kyslíku dechovými svaly na úkor svalů ostatních. Při sníženém srdečním výdeji v důsledku
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srdeční vady se tento efekt ještě umocní a pacient ukončí zátěž díky předčasné svalové únavě
zejména velkých svalových skupin (Olson, Snyder, Johnson, 2006).
Tento začarovaný kruh pravděpodobně u pacientů s vrozenou srdeční vadou nebude zcela
vyjádřen. Většina z nich bude dříve limitována kardiovaskulárním systémem (Rhodes, Ubeda
Tikkanen, Jenkins, 2010). Přesto se můžeme domnívat, že zvýšení svalové síly jak periferního,
tak respiračního svalstva by mohlo vést ke zlepšení funkční kapacity pacientů s VSV, jak je
tomu u pacientů se srdečním selháním (Bosnak-Gulcu et al., 2011; Chiappa, Rodeguini, Vieira,
et al., 2008). Podobné endokrinologické nálezy u pacientů s VSV a se srdečním selháním navíc
vybízejí dívat se na pacienty s VSV jako na pacienty se „stabilním“ různě vyjádřeným srdečním
selháním (Bolger, 2003; Giardini, 2011).
Pro fyzioterapii není výše popsaná situace neznámá, podobnou situaci vidíme u pacientů
s chronickými respiračními chorobami. Vývoj tam ovšem jde směrem opačným od většího poškození plic k poškození srdce. Mnohé z fyzioterapie těchto pacientů bychom mohli aplikovat
na pacienty s vrozenými srdečními vadami. Pro posílení periferního svalstva můžeme využít
odporový trénink, pro posílení respiračního svalstva respirační trenažery, stejně tak můžeme
využít úlevových poloh pro odpočinek a relaxaci (Máček, Radvanský, 2011; Smolíková, Máček, 2010).

5.4 Zhodnocení našich výsledků
Tato práce je prací skutečně pilotní. Vzhledem k časové náročnosti organizace vyšetření
a provedení všech terapeutických jednotek a k nemoci některých probandů, která prodloužila
terapeutickou část experimentu, nebylo možné zahrnout do experimentu více pacientů. Velmi
pozitivním překvapením byl zájem ze strany rodičů, více než 50 % pozitivní odezva svědčí o
tom, že fyzioterapie u těchto pacientů je vnímaná jako potřebná i ze strany rodičů a samotných
pacientů.
Cílem naší práce bylo navrhnout a zrealizovat metodiku pro hodnocení efektu fyzioterapie u pacientů s vrozenou srdeční vadou. Hodnotili jsme dopad navrženého fyzioterapeutického
programu na kardiopulmonální a pohybový systém.
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5.4.1 Kardiopulmonální systém
Už při vstupním vyšetření vykazovali všichni naši pacienti normální hodnoty plicních
funkcí. Terapie těchto pacientů nebyla terapií zhoršených funkcí, ale terapií, která udržovala a
zvyšovala jejich funkční kapacitu a působila do budoucna jako prevence.
Z výsledků vidíme, že se v průměru nejvíce zvýšil maximální průtok ve výdechu (PEF)
a to o 0,67 litru, ovšem ani tento parametr nedosáhl statistické významnosti.
Z výsledků vidíme, že odpověď kardiovaskulárního aparátu vyjádřená součinem systolického krevního tlaku a tepovou frekvencí se v průměru nezměnila. Literatura popisuje snížení
„rate pressure product“ u lidí, kteří dlouhodobě cvičí jógová dechová cvičení nebo Tai-chi (Figueroa, Demeersman, Manning, 2012; Lata, Walia, Narula a Goyal, 2014). Toto snížení se vysvětluje celkovým přeladěním autonomního nervového systému ve směru k parasympatiku. Při
hledání vhodné pohybové aktivity bychom i toto mohli uvažovat a tento nebo podobný typ
cvičení doporučit. Podobný efekt by mohly mít relaxační dechová cvičení v rámci respirační
fyzioterapie (Smolíková, Máček, 2010).
Dále jsme očekávali změnu v odpovědi na zátěž zejména ve ventilačních parametrech.
Z výsledků vidíme, že k drobným změnám ve ventilační odpovědi došlo, byť zdaleka nedosáhly
statistické významnosti. Cílem terapie by mělo být zvýšení efektivity dechového cyklu, nesmíme tedy sledovat pouze hodnoty celkové ventilace, ale měli bychom sledovat i změnu dechové frekvence a dechového objemu. Cílem terapie je zvednout alveolární ventilaci, tedy na
zvýšení ventilace celkové by se měl více podílet dechový objem než dechová frekvence. Na
nízké a střední intenzitě zátěže jsme očekávali pokles ventilace, na maximální intenzitě naopak
nárůst.
V naší skupině jsme náznak tohoto efektu zaznamenali na intenzitě zátěže 1,5 W/kg. U
třech probandů ventilace klesla, u dvou vzrostla. Ventilace vzrostla u probandů, kteří končili
zátěžový test na nižším stupni zátěže. Proband 4 skončil na intenzitě 2 W/kg, Proband 1 skončil
minutu po začátku rampy. Pro tyto dva probandy se jednalo již o zátěž submaximální, pro probandy ostatní se jednalo spíše o střední intenzitu zátěže, tomuto by odpovídal pokles ventilace
u probandů se střední intenzitou zátěže, či nárůst ventilace u probandů s již submaximální intenzitou zátěže.
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Dechový objem vzrostl u čtyřech probandů, klesl u Probanda 5. Dechová frekvence
klesla nebo zůstala stejná u čtyřech probandů, u Probanda 4 byl zaznamenán výrazný nárůst
dechové frekvence.
V maximální zátěži ventilace stoupala, nebo zůstala stejná, u všech probandů, nárůst byl
způsoben nárůstem jak dechové frekvence, tak dechového objemu. Žádná z veličin nestoupla
výrazněji než druhá.
Za povšimnutí stojí velký nárůst ventilačních parametrů Probanda 1. V maximální zátěži
o téměř 32 litrů/min. V klidové spirometrii jsme u něj zaznamenali nárůst o 1 L ve FVC, FEV1
a o 2,5 L v PEF. Tento proband je velmi pohybově aktivní s dobře vyvinutou muskulaturou, ale
jako jediný z naší skupiny podstoupil vícenásobnou sternotomii (3x). Možná právě proto byl u
něho i za takto krátkou dobu terapie zaznamenán veliký nárůst ve spirometrických a ventilačních parametrech.
Při hodnocení kardiopulmonálních parametrů bychom neměli uvažovat pouze zlepšení
hodnot v maximální intenzitě, ale více o zlepšení na středních a submaximálních hodnotách
zátěže. Právě v těchto intenzitách se pohybuje většina pohybových aktivit pacientů s VSV, u
pacientů se závažnými vadami bychom se maximálním intenzitám měli spíše vyvarovat.
Subjektivní zlepšení, které pacienti během terapie udávali, nebo naopak neudávali, bylo
v rozporu s výsledky naší terapie. Proband 1, u kterého jsme pozorovali největší změnu, sám
subjektivně hodnotil stav po terapii stále stejný jako před ní. Proband 2 subjektivně cítil zlepšení velké, zejména při chůzi do schodů, ale ve výsledcích jsme žádné zlepšení nezaznamenali.

5.4.2 Pohybový systém
Pružnost hrudníku se výrazně nezměnila. Ovšem i na těchto nepatrných změnách vidíme
zajímavý efekt. Axilární a mezosternální obvod se v průměru snížili, naproti tomu obvod
xiphoideální se zvětšil, obvod břišní zůstal stejný. Jedním z možných vysvětlení je samozřejmě
fyziologická variabilita, druhým možným vysvětlením je změna dechového stereotypu. Snížení
exkurze při hlubokém nádechu v axilárním obvodu a rozšíření obvodu xiphoideálního by mohlo
být obrazem kvalitnější dechové motoriky, kdy se více rozvíjí pohyb dolních žeber laterálním
směrem a zmenšují se exkurze horních žeber směrem kraniálním. Bohužel se snížil i obvod
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mezosternální, který by se měl v případě ideální motoriky zvýšit také, měl by reflektovat anteriorní pohyb sterna během nádechu (Kolář, 2009a).
Za pozitivní změnu považujeme zvýšení rozsahu pohybu hrudní páteře v Ottově inklinačním testu, naproti tomu nárůst vzdálenosti v Ottově reklinačním testu považujeme za změnu
negativní.
Přítomnost paradoxního dechového stereotypu byla v klidu pouze u jednoho probanda,
při hlubokém nádechu u čtyřech probandů. Na konci terapie jsme nepozorovali paradoxní dýchání u žádného z nich. Domníváme se ovšem, že změna dechového stereotypu není pro probandy po tak krátké terapii automatická. Vzhledem k tomu, že byli čtyři týdny pravidelně cvičení a princip dechového stereotypu jim byl opakovaně vysvětlován, může být toto zlepšení
zčásti způsobeno efektem učení a jejich vědomím, že jsou vyšetřováni, a proto předvedou
správný naučený stereotyp.
V pohybových testech dle DNS se nejčastěji změnili testy, které hodnotili schopnost
vytvořit nitrobřišní tlak, a také test, který hodnotil souhyb hrudního koše při flexi horních končetin. Zlepšení právě v těchto testech považujeme za znak zlepšené stabilizace hrudního koše a
zlepšení souhry bránice s břišním lisem.
Při vyšetřování a terapii jizev po kardiochirurgických výkonech bylo zajímavým zjištěním, že dlouhá jizva nad sternem nebyla u žádného pacienta přisedlá k podkladu v celé své
délce. Nejčastěji byla více přisedlá v oblasti manubria sterni a proc. xiphoideus, tedy na koncích
jizvy. V oblasti proc. xiphoideus často způsobovala drobné vtažení kůže směrem dovnitř. Mnohem větší patologie ovšem vykazovaly drobné nenápadné jizvy po drenážích, která byly většinou lokalizovány v linii 7. žebra. U jedné probandky byly jizvy přesně v linii kostic podprsenky, které jizvy opakovaně dráždili. Tyto jizvy byly často nehybné a nereagovali na terapii
ani manuální, ani na tejpování. Stažení okolo spodních žeber často vykazovala i fascie hrudníku, toto stažení často omezovalo laterální rozvoj žeber při nádechu.
Fyzioterapeutický program u pacientů s vrozenou srdeční vadou zaměřený na zlepšení
dechových funkcí by měl obsahovat několik základních kamenů:
Péči o měkké tkáně a jizvy – cílem těchto technik by mělo být zlepšení pohyblivosti a
posunlivosti měkkých tkání za účelem zlepšení hybnosti a pružnosti hrudního koše.
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Mobilizace kloubních spojení – antalgické držení ramen, náhradní dechové vzory a chirurgický výkon mohou způsobovat opakované blokády zejména v oblasti hrudního koše. Jistě
bychom měli vyšetřit AC a SC kloubu a costovertebrální i sternocostální skoubení.
Cvičení pro nácvik posturálně – dechových funkcí a posilování respiračního svalstva.
Kombinace posturální aktivace bránice a tréninku dechových funkcí je dle našeho mínění
středem fyzioterapeutického programu pro zlepšení dechových funkcí a motoriky hrudního
koše (Kolář, 2009b). Předchozí dvě terapeutické techniky slouží především pro přípravu hybného systému k aktivnímu cvičení a k odstranění senzorického dráždění.
Aktivací bránice, posturální stabilizací hrudního koše a dechovým cvičením již od ranného dětství můžeme zmírnit změny motoriky hrudního koše, které vznikají díky chirurgickému výkonu. Do jisté míry můžeme předcházet vzniku hrudních deformit a skolios nebo zmírnit jejich dopady na funkční kapacitu pacienta.
Kromě muskuloskeletálního systému ovlivníme jak funkci plic, tak i funkci srdce. Bránice vytvoří podtlak v dutině hrudní, který tvoří mechanismus nádechu a zároveň způsobí zvýšení přítoku krve do srdce, zvýší tak preaload a dle Frank-Starligova zákona zvýší i srdeční
výdej. Tento mechanismus je zásadní u pacientů s TCPC, u kterých je přítok krve do plic z těla
tímto mechanismem v podstatě zajišťován (Ganong, 2005; Chaloupecký et al., 2006).
Nácvik posturálně-dechových funkcí můžeme provádět v různých polohách, například
lze dobře využít širokou škálu pozic, které nabízí vývojová kineziologie a koncept DNS z ní
vycházející. S výhodou jej lze spojit s respiračními trenažery různých druhů a posilováním respiračního svalstva v jednotlivých pozicích. Je-li spojení obou cvičení pro pacienta příliš náročné, můžeme posilování dýchacích svalů nechat i jako samostatné cvičení.
Při cvičení koordinace posturálně dechových funkcí se snažíme zejména o kvalitní a
vědomé provedení pacientem, nikoliv o dosažení maximálních hodnot na respiračním trenažeru. Kvantitu v rámci posilování respiračních svalů můžeme zařadit jako samostatné cvičení
v jednodušší posturální pozici, například v sedě.
Odporový trénink – zařazujeme ho pro zvýšení svalové síly periferního svalstva, aby došlo k adaptaci na zátěž a zvýšení oxidativní kapacity svalů (Alvehus, Boman, Söderlund, Svnesson a Burén, 2014).
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5.5 Změny v metodice pro budoucí práci
Do vyšetřovacích metod by bylo vhodné zařadit celotělovou pletysmografii pro kompletní vyšetření plicních funkcí a měření síly dechového svalstva. Protokol pro zátěžový test
bychom mohli ponechat ve stejné variantě. Pokud bychom testovali pacienty s různou zdatností
a museli bychom u části z nich začínat na nižší absolutní intenzitě, bylo by metodologicky lepší
srovnávat jednotlivé parametry na různém stupni intenzity určené procentem VO2 max. Tak
bychom srovnávali pacienty na stejné úrovni zátěže. Pro mladší děti, které nedosáhnou na pedály ergometru, bychom mohli použit protokol na běhátku.
Vyšetření pohybového aparátu by měl provádět jiný terapeut než ten, který provádí vlastní
terapii, tak abychom zabránili subjektivnímu a podvědomému zlepšování výsledků na konci
terapie. Dále bychom vytvořili kontrolní skupinu, která by terapeutickým programem neprošla.
Z objektivních měření a testů bychom ve vyšetřovacím protokolu ponechali měření obvodů
hrudníku, Ottův inklinační a reklinační test a Stiborův test. Dále funkční pohybové testy dle
DNS a vyšetření zkrácených svalů. Klinické hodnocení dechového stereotypu bychom příště
mohli provádět také s pomocí videozáznamu. Vyšetření fascií bychom již do hodnocených položek nezahrnovali, zejména kvůli horší reproducibilitě. K hodnocení jizvy bychom mohli použít Vancouver scar scale. Za nejdůležitější vyšetření ze všech zde navrhnutých považujeme
měření pružnosti hrudníku spolu s hodnocení pohybových testů dle DNS. Podle nás nejlépe
odrážejí změnu posturálně-dechových funkcí.
V terapeutickém programu bychom změnili délku a intenzitu terapie. V nynější metodice
jsme zvolili terapii kratší, ale intenzivnější. Důvody byly dva – prvním byla obava, že závazek
k terapii trvající i s vyšetřeními deset týdnů by většinu námi oslovených pacientů odradil
z účasti v tomto experimentu; druhým bylo přesvědčení, že terapie o frekvenci 2x týdně zajistí
lepší možnost kvalitní edukace pacientů a bude pro pacienty větší motivací pro domácí cvičení.
Pro lepší efekt fyzioterapie bychom zvolili terapii, která by měla více terapeutických jednotek (10-12). Frekvenci bychom zvolili zpočátku 2x týdně, právě pro možnost kvalitní edukace pacienta a motivace pacienta k domácímu cvičení. Po čtyřech terapiích bychom frekvenci
snížili na 1x týdně.
V rámci nácviku posturálně-dechové funkce bychom příště zvolili větší variabilitu poloh. V této práci jsme používali zejména polohu na zádech s 90° flexí v kyčelních, kolenních a
hlezenních kloubech v různých modifikacích. Dalšími používanými polohami byla poloha na
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břiše a šikmý sed. Další terapeutický program by bylo vhodné obohatit o pozice ve vertikále,
ať už by se jednalo o vysoký klek, pozici medvěda nebo hluboký dřep.
Bylo-li by to finančně možné, použili bychom nejenom trenažer nádechový, ale i výdechový.
Při větší skupině probandů bychom mohli provést i korelační analýzu mezi změnou dechových funkcí a posturálními změnami.

5.6 Zhodnocení hypotéz
V rámci této práce jsme si stanovili tyto hypotézy:


Po fyzioterapeutické intervenci dojde ke změně v kardiovaskulární odpovědi na zátěž.
V reakci kardiovaskulárního systému hodnocené pomocí „rate pressure product“ nedošlo k žádné změně.



Po fyzioterapeutické intervenci dojde ke změně ve ventilační odpovědi na zátěž.
Ventilační odpověď na zátěž se statisticky významně nezměnila.



Po fyzioterapeutické intervenci dojde ke změně plicních objemů a plicních průtoků.
Změny plicních objemů a průtoků se statisticky neprokázaly.



Po fyzioterapeutické intervenci dojde ke změně v dechovém stereotypu a v pružnosti
hrudního koše.
Ke změně v dechovém stereotypu došlo. Na konci terapeutického programu jsme u žádného probanda nepozorovali paradoxní dýchání v klidu ani při hlubokém nádechu.
V pružnosti hrudního koše došlo ke změně v obou směrech, zaznamenali jsme snížení
v axilárním a mezosternálním obvodu a navýšení v rozměru obvodu xiphoideálním. Obvod břišní se nezměnil. Tyto hodnoty jsme nepodrobili statistickému testování z důvodu
malého vzorku probandů a nepatrných změn.



Po fyzioterapeutické intervenci dojde ke změně v posturálním zajištění hrudního koše,
které se projeví na změně v pohybových stereotypech.
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Ke změně v posturálním zajištění hrudního koše došlo, zaznamenali jsme zlepšení
v testu Flexe horní končetiny a zlepšení ve znaku „Hyperextenze v ThL přechodu“ u
Testu nitrobřišního tlaku v pozici 3 MM v leže na zádech.
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ZÁVĚR
V této diplomové práci jsme se pokusili podat ucelený pohled na problematiku možností
ovlivnění kardiopulmonálních parametrů fyzioterapií u pacientů s vrozenou srdeční vadou. Nejvíce jsme se zaměřili na problematiku dechových funkcí, kterou jsme se snažili zasadit jak do
širšího kontextu patofyziologie vrozených srdečních vad, tak do kontextu změn v pohybovém
systému a poukázali jsme na možné vzájemné propojení.
Fyzioterapie pacientů s vrozenou srdeční vadou v sobě obsahuje mnoho různých problematik. Z teoretické části této práce vyplývá několik zajímavých otázek pro budoucí studium.
Zajímavým předmětem studia by byly změny motoriky hrudního koše před a po chirurgickém
výkonu hodnocené např. kinematickou analýzou u dětí školního věku. Také změny plicních
funkcí u operovaných novorozenců a kojenců pomocí baby pletysmografie před a po chirurgickém výkonu a po rehabilitaci by mohly být námětem k samostatné studii.
V experimentální části této práce jsme hodnotili dopad fyzioterapeutického programu na
kardiopulmonální systém pěti probandů s vrozenou srdeční vadou.
Statisticky jsme žádnou z našich hypotéz nepotvrdili, ale získali jsme cenné zkušenosti
pro další práci s těmito pacienty i pro postavení nové metodiky pro další zkoumání.

79

BIBLIOGRAFIE
ALONSO-GONZALEZ, R., F. BORGIA, G.-P. DILLER, et al. Abnormal Lung Function in Adults With
Congenital Heart Disease: Prevalence, Relation to Cardiac Anatomy, and Association With Survival. Circulation [online]. 2013, 127(8), 882-890 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.112.126755. ISSN 0009-7322. Dostupné z: http://circ.ahajournals.org/cgi/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.112.126755
ALVEHUS, Malin, Niklas BOMAN, Karin SÖDERLUND, Michael B. SVENSSON a Jonas BURÉN.
Metabolic adaptations in skeletal muscle, adipose tissue, and whole-body oxidative capacity in response
to resistance training. European Journal of Applied Physiology [online]. 2014, 114(7), 1463-1471 [cit.
2017-04-24]. DOI: 10.1007/s00421-014-2879-9. ISSN 1439-6319. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00421-014-2879-9
ANDRLE, V, J HRUDA a A ZAPLETAL. Pulmonary function in children with atrial septal defect before
and after heart surgery. Heart [online]. 1998, 80(5), 484-488 [cit. 2017-04-25]. DOI:
10.1136/hrt.80.5.484. ISSN 1355-6037. Dostupné z: http://heart.bmj.com/cgi/doi/10.1136/hrt.80.5.484
BAL, Serpil, Huda ELSHERSHARI, Reyhan CELIKER a Alpay CELIKER. Thoracic sequels after thoracotomies in children with congenital cardiac disease. Cardiol Young. 2003, 13(3), 264-367.
BAUMGARTNER, H., P. BONHOEFFER, N. M. S. DE GROOT, et al. ESC Guidelines for the management of grown-up congenital heart disease (new version 2010): The Task Force on the Management of Grown-up Congenital Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC). European Heart Journal [online]. 2010, 31(23), 2915-2957 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq249. ISSN 0195-668x. Dostupné z: https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehq249.
BERNTSEN, S., T. WISLOFF, P. NAFSTAD, W. NYSTAD. Lung function incresases with increasing
level of physical activity in school children. [Abstract] Pediatric Exercise Science. 2008, 20(4), 402-10.
BLEIZIFFER, Sabine, Christian SCHREIBER, Rainer BURGKART, Felix REGENFELDER, Martin
KOSTOLNY, Paul LIBERA, Klaus HOLPER a Rüdiger LANGE. The influence of right anterolateral
thoracotomy in prepubescent female patients on late breast development and on the incidence of scoliosis. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery [online]. 2004, 127(5), 1474-1480 [cit. 201704-25]. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2003.11.033. ISSN 00225223. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022522303019986
BOLGER, A. Congenital heart disease: the original heart failure syndrome. European Heart Journal [online]. 2003, 24(10), 970-976 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1016/S0195-668X(03)00005-8. ISSN
0195668x. Dostupné z: https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1016/S0195668X(03)00005-8
BOSNAK-GUCLU, Meral, Hulya ARIKAN, Sema SAVCI, Deniz INAL-INCE, Erol TULUMEN, Kudret AYTEMIR a Lale TOKGÖZOGLU. Effects of inspiratory muscle training in patients with heart
failure. Respiratory Medicine [online]. 2011, 105(11), 1671-1681 [cit. 2017-04-24]. DOI:
10.1016/j.rmed.2011.05.001. ISSN 09546111. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0954611111001636¨
DEL TORO, Drew, Raj DEDHIA a Travis T. TOLLEFSON. Advances in scar management. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery [online]. 2016, 24(4), 322-329 [cit. 2017-04-25].
DOI: 10.1097/MOO.0000000000000268. ISSN 1068-9508. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=00020840-201608000-00010
DILLER, G.-P. Exercise Intolerance in Adult Congenital Heart Disease: Comparative Severity, Correlates, and Prognostic Implication. Circulation [online]. 2005, 112(6), 828-835 [cit. 2017-04-25]. DOI:
10.1161/CIRCULATIONAHA.104.529800. ISSN 0009-7322. Dostupné z: http://circ.ahajournals.org/cgi/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.104.529800.
DING, Chao, Chunmao WANG, Aiqiang DONG, Minjian KONG, Daming JIANG, Kaiyu TAO a
Zhonghua SHEN. Anterolateral minithoracotomy versus median sternotomy for the treatment of congenital heart defects: a meta-analysis and systematic review. Journal of Cardiothoracic Surgery [online].

80

2012, 7(1), - [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1186/1749-8090-7-43. ISSN 1749-8090. Dostupné z: http://cardiothoracicsurgery.biomedcentral.com/articles/10.1186/1749-8090-7-43
DONTJE, Manon, Marlies FEENSTRA, Mathieu H. G. DE GREEF, Wybe NIEUWLAND a Elke S. HOENDERMIS. Are Grown-ups with Congenital Heart Disease Willing to Participate in an Exercise Program? Congenit Heart Dis. 2014, (9), 38–44.
DUPPEN, N., T. TAKKEN, M.T.E. HOPMAN, A.D.J. TEN HARKEL, K. DULFER, E.M.W.J. UTENS
a W.A. HELBING. Systematic review of the effects of physical exercise training programmes in children and young adults with congenital heart disease. International Journal of Cardiology [online].
2013, 168(3), 1779-1787 [cit. 2017-04-27]. DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.05.086. ISSN 01675273. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167527313010140
FIGUEROA, MichaelA, RonaldE DEMEERSMAN a James MANNING. The autonomic and rate pressure product responses of Tai Chi practitioners. North American Journal of Medical Sciences [online].
2012, 4(6), 270- [cit. 2017-04-24]. DOI: 10.4103/1947-2714.97208. ISSN 1947-2714. Dostupné z:
http://www.najms.org/text.asp?2012/4/6/270/97208
FOULADI, RohollahFadaei, HojjatHosseinpour FEIZ, Rezayat PARVIZI, Abbas AFRASIABI a Ahad
SAFARPOUR. Scoliosis after thoracotomy/sternotomy in children with congenital heart disease. Indian
Journal of Orthopaedics. 2012, 46(1), 77 - 80. DOI: 10.4103/0019-5413.91639. ISBN 10.4103/00195413.91639.
GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie: dvacáté vydání. Praha: Galén, c2005. ISBN
8072623117.
GARCIA VIEITES, Maria, Ivonne CARDENAS, Hugo LOYOLA, et al. Lower mini-sternotomy in congenital heart disease: just a cosmetic improvement? Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery [online]. 2015, 21(3), 374-378 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1093/icvts/ivv163. ISSN 1569-9293.
Dostupné z: https://academic.oup.com/icvts/article-lookup/doi/10.1093/icvts/ivv163
GIARDINI, A. Generalised myopathy in young adults with congenital heart disease. Heart [online].
2011, 97(14), 1115-1116 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1136/hrt.2010.217141. ISSN 1355-6037. Dostupné
z: http://heart.bmj.com/cgi/doi/10.1136/hrt.2010.217141
GINDE, Salil, Peter J. BARTZ, Garick D. HILL, Michael J. DANDURAN, Julie BILER, Jane SOWINSKI, James S. TWEDDELL a Michael G. EARING. Restrictive Lung Disease is an Independent Predictor of Exercise Intolerance in the Adult with Congenital Heart Disease. Congenit Heart Dis. 2012, 8,
246-254.
GOBEL, Fredarick L., Leonard A. NORDSTROM, Richard R. NELSON, Charles R. JORGENSEN a
Yang WANG. The Rate-Pressure Product as an Index of Myocardial Oxygen Consumption during
Exercise in Patients with Angina Pectoris. Circulation. 1978, 57(3).
GRATZ, A., J. HESS a A. HAGER. Self-estimated physical functioning poorly predicts actual exercise
capacity in adolescents and adults with congenital heart disease. European Heart Journal [online].
2008, 30(4), 497-504 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1093/eurheartj/ehn531. ISSN 0195-668x. Dostupné z:
https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehn531
GREUTMANN, M., T. L. LE, D. TOBLER, P. BIAGGI, E. N. OECHSLIN, C. K. SILVERSIDES a J. T.
GRANTON. Generalised muscle weakness in young adults with congenital heart disease. Heart [online]. 2011, 97(14), 1164-1168 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1136/hrt.2010.213579. ISSN 1355-6037. Dostupné z: http://heart.bmj.com/cgi/doi/10.1136/hrt.2010.213579
HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. Brno: NCO
NZO, 2005. ISBN 978-80-7013-516-7.
HAWKINS, Stephen M.M., Amy L. TAYLOR, Stefan H. SILLAU, Max B. MITCHELL a Christopher
M. RAUSCH. Restrictive lung function in pediatric patients with structural congenital heart disease. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery [online]. 2014, 148(1), 207-211 [cit. 201704-25]. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2013.07.080. ISSN 00225223. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022522313009136

81

HEIBERG, Johan, Annemette K. PETERSEN, Sussie LAUSTSEN a Vibeke E. HJORTDAL. Abnormal
ventilatory response to exercise in young adults operated for ventricular septal defect in early childhood: A long-term follow-up. International Journal of Cardiology [online]. 2015, 194, 2-6 [cit. 201704-25]. DOI: 10.1016/j.ijcard.2015.05.071. ISSN 01675273. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167527315011286
HERRERA-SOTO, J. A., P. BARRY-LANE a J. L. MYERS. Retrospective Study on the Development of
Spinal Deformities Following Sternotomy for Congenital Heart Disease. Spine. 2007, 32(18), 19982004.
HERRERA-SOTO, Jose Antonio, Kelly L. VANDER HAVE, Patricia BARRY-LANE a Alice WOO.
Spinal Deformity After Combined Thoracotomy and Sternotomy for Congenital Heart Disease. Journal
of Pediatric Orthopaedics [online] [Abstract]. 2006, 26(2), 211-215 [cit. 2017-04-25]. DOI:
10.1097/01.bpo.0000218527.36362.76. ISSN 0271-6798. Dostupné z: http://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an=01241398-200603000-00012.
HRUDA, J., J. ŠULC, J. RADVANSKÝ, B. HUČÍN a M. ŠAMÁNEK. Good exercise tolerance and impaired lung function after atrial repair of transposition. European Journal of Cardio-thoracic Surgery.
1997, 12, 184-189.
HUČÍN, Bohumil. Česká dětská kardiochirurgie – historie a současnost. Čas Lék čes. 2012a, 151(5), 259267.
HUČÍN, Bohumil. Dětská kardiochirurgie. 2., dopl. vyd. Ilustrace Pavel Žáček. Praha: Grada, 2012b, 319
s. ISBN 978-802-4744-971
CHALOUPECKÝ, Václav. Dětská kardiologie. Praha: Galén, c2006, 444 s. ISBN 80-726-2406-7.
CHALOUPECKÝ, Václav, Oleg REICH, Jan JANOUŠEK, Helena BARTÁKOVÁ, Jiří RADVANSKÝ,
Kryštof SLABÝ, Zuzana URBANOVÁ a Jan ŠKOVRÁNEK. Všeobecná doporučení pro pohybovou a
sportovní aktivitu u dětí a mladistvých s kardiovaskulárním onemocněním: Doporučené postupy pracovní skupiny Pediatrické kardiologie při České kardiologické společnosti a České společnosti tělovýchovnho lékařství. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2011, 20(4), 179-206. ISSN 1210-5481.
CHIAPPA, Gaspar R., Bruno T. ROSEGUINI, Paulo J.C. VIEIRA, et al. Inspiratory Muscle Training Improves Blood Flow to Resting and Exercising Limbs in Patients With Chronic Heart Failure. Journal of
the American College of Cardiology [online]. 2008, 51(17), 1663-1671 [cit. 2017-04-24]. DOI:
10.1016/j.jacc.2007.12.045. ISSN 07351097. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109708005676
JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. Praha: Grada, 2004. ISBN 978-80-247-0700-8.
KADHIM, M., C. PIZARRO, L. HOLMES, K. J. ROGERS, A. KALLUR a W. G. MACKENZIE. Prevalence of scoliosis in patients with Fontan circulation. Archives of Disease in Childhood [online].
2013, 98(3), 170-175 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1136/archdischild-2012-302329. ISSN 0003-9888. Dostupné z: http://adc.bmj.com/cgi/doi/10.1136/archdischild-2012-302329.
KEMPNY, A., K. DIMOPOULOS, A. UEBING, P. MOCERI, L. SWAN, M. A. GATZOULIS a G.-P.
DILLER. Reference values for exercise limitations among adults with congenital heart disease. Relation
to activities of daily life--single centre experience and review of published data. European Heart Journal [online]. 2012, 33(11), 1386-1396 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1093/eurheartj/ehr461. ISSN 0195668x. Dostupné z: https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/ehr461
KIPPS, Alaina K., Dionne A. GRAHAM, David M. HARRILD, Erik LEWIS, Andrew J. POWELL a Jonathan RHODES. Longitudinal Exercise Capacity of Patients With Repaired Tetralogy of Fallot. The
American Journal of Cardiology [online]. 2011, 108(1), 99-105 [cit. 2017-04-25]. DOI:
10.1016/j.amjcard.2011.02.349. ISSN 00029149. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0002914911011519
KOLÁŘ, Pavel a Karel LEWIT. VÝZNAM HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU V RÁMCI
VERTEBROGENNÍCH OBTÍŽÍ. Neurologie pro praxi. 2005, (5), 270 - 275.
KOLÁŘ, Pavel. VADNÉ DRŽENÍ TĚLA Z POHLEDU POSTURÁLNÍ ONTOGENEZE. Pediatrie pro
praxi. 2002, (3), 106-109.

82

KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009a. ISBN 978-80-7262-657-1.
KOLÁŘ, Pavel. (2009b). .Analýza zobrazení pohybu bránice magnetickou rezonancí v kombinaci se spirometrickým vyšetřením. Disertační práce. Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Praha.
KOPECKÁ, Anežka. (2015). Vývojová dyspraxie u dětí s vrozenou srdeční vadou. Bakalářská práce. Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Praha.
KRISTJÁNSDÓTTIR, Ásdís, María RAGNARSDÓTTIR, Pétur HANNESSON, Hans Jakob BECK a
Bjarni TORFASON. Respiratory movements are altered three months and one year following cardiac
surgery. Scandinavian Cardiovascular Journal [online]. 2009, 38(2), 98-103 [cit. 2017-04-25]. DOI:
10.1080/14017430410028492. ISSN 1401-7431. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14017430410028492
KRÖÖNSTRÖM, Linda Ashman, Linda JOHANSSON, Anna-Klara ZETTERSTRÖM, Mikael DELLBORG, Peter ERIKSSON a Åsa CIDER. Muscle function in adults with congenital heart disease. International Journal of Cardiology [online]. 2014, 170(3), 358-363 [cit. 2017-04-25]. DOI:
10.1016/j.ijcard.2013.11.014. ISSN 01675273. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167527313019864
LADOUCEUR, Magalie, Laurence ISERIN, Sarah COHEN, Antoine LEGENDRE, Younes BOUDJEMLINE a Damien BONNET. Key issues of daily life in adults with congenital heart disease. Archives
of Cardiovascular Diseases [online]. 2013, 106(6-7), 404-412 [cit. 2017-04-25]. DOI:
10.1016/j.acvd.2013.02.004. ISSN 18752136. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S187521361300065X
LATA, Hem, Lily WALIA, ManjitK NARULA a Rajni GOYAL. Effect of pranayama on rate pressure
product in mild hypertensives. International Journal of Applied and Basic Medical Research [online].
2014, 4(2), 67- [cit. 2017-04-24]. DOI: 10.4103/2229-516X.136776. ISSN 2229-516x. Dostupné z:
http://www.ijabmr.org/text.asp?2014/4/2/67/136776
LAURIDSEN, Mette H., Anders D. KRISTENSEN, Vibeke E. HJORTDAL, Troels S. JENSEN a Lone
NIKOLAJSEN. Chronic pain in children after cardiac surgery via sternotomy. Cardiology in the
Young [online]. 2014, 24(05), 893-899 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1017/S104795111300139X. ISSN
1047-9511. Dostupné z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S104795111300139X
LEE, Yu-Sheng, Mei-Jy JENG, Pei-Chen TSAO, Chia-Feng YANG, Wen-Jue SOONG, Betau HWANG
a Ran-Bin TANG. Pulmonary function changes in children after transcatheter closure of atrial septal
defect. Pediatric Pulmonology [online]. 2009, 44(10), 1025-1032 [cit. 2017-04-25]. DOI:
10.1002/ppul.21100. ISSN 87556863. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1002/ppul.21100
LEWIT, Karel. Rehabilitace v klinické praxi. 5. přepracované vydání. Praha: Sdělovací technika, 2003.
ISBN 80-86645-04-5.
LIAMLAHI, R, M VON RHEIN, S BÜHRER, E R VALSANGIACOMO BUECHEL, W KNIRSCH, M
A LANDOLT a B LATAL. Motor dysfunction and behavioural problems frequently coexist with congenital heart disease in school-age children. Acta Paediatrica [online]. 2014, , n/a-n/a [cit. 2017-04-25].
DOI: 10.1111/apa.12639. ISSN 08035253. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/apa.12639
LOCKE, T J, T L GRIFFIHTS, H MOULD a G J GIBSON. Rib cage mechanics after median sternotomy. Thorax. 1990, 45(6), 465-468.
LONGMUIR, Patricia E. a Brian W. MCCRINDLE. Physical activity restrictions for children after the
Fontan operation: Disagreement between parent, cardiologist, and medical record reports. American
Heart Journal [online]. 2009, 157(5), 853-859 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1016/j.ahj.2009.02.014. ISSN
00028703. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S000287030900146X
LONGMUIR, P. E., J. A. BROTHERS, S. D. DE FERRANTI, et al. Promotion of Physical Activity for
Children and Adults With Congenital Heart Disease: A Scientific Statement From the American Heart
Association. Circulation [online]. 2013, 127(21), 2147-2159 [cit. 2017-04-25]. DOI:
10.1161/CIR.0b013e318293688f. ISSN 0009-7322. Dostupné z: http://circ.ahajournals.org/cgi/doi/10.1161/CIR.0b013e318293688f
MÁČEK, Miloš a Jiří RADVANSKÝ. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén,
c2011. ISBN 978-80-7262-695-3.

83

MOALLA, Wassim, Grégory DUPONT, Abdou TEMFEMO, Yves MAINGOURD, Matthew WESTON
a Said AHMAIDI. Assessment of exercise capacity and respiratory muscle oxygenation in healthy children and children with congenital heart diseases. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism [online]. 2008, 33(3), 434-440 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1139/H07-196. ISSN 1715-5312. Dostupné z:
http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/H07-196
MOLINO-LOVA, R, G PASQUINI, F VANNETTI, et al. Ventilatory strategies in the six-minute walk
test in older patients receiving a three-week rehabilitation programme after cardiac surgery through median sternotomy. Journal of Rehabilitation Medicine [online]. 2013, 45(5), 504-509 [cit. 2017-04-25].
DOI: 10.2340/16501977-1126. ISSN 1650-1977. Dostupné z: http://www.medicaljournals.se/jrm/content/?doi=10.2340/16501977-1126
MULLER, J., F. CHRISTOV, C. SCHREIBER, J. HESS a A. HAGER. Exercise capacity, quality of life,
and daily activity in the long-term follow-up of patients with univentricular heart and total cavopulmonary connection. European Heart Journal [online]. 2009, 30(23), 2915-2920 [cit. 2017-04-24]. DOI:
10.1093/eurheartj/ehp305. ISSN 0195-668x.
NEUMANNOVÁ, K., ZATLOUKAL, J., KOBLÍŽEK, V. Doporučený postup pro plicní rehabilitaci.
2014. Dostupné z: http://www.pneumologie.cz/ guidelines/
NEUMANNOVÁ, Kateřina a Vítězslav KOLEK. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc: možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. Praha: Mladá fronta, 2012. Aeskulap. ISBN
978-80-204-2617-8.
NG, Calvin S.H., Song WAN, Anthony P.C. YIM a Ahmed A. ARIFI. Pulmonary Dysfunction After Cardiac Surgery. Chest [online]. 2002, 121(4), 1269-1277 [cit. 2017-04-25]. DOI:
10.1378/chest.121.4.1269. ISSN 00123692. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0012369215343105
OLSON, Thomas P., Eric M. SNYDER a Bruce D. JOHNSON. Exercise-Disordered Breathing in Chronic Heart Failure. Exerc. Sport Sci. Rev. 2006, 34(4), 194-201.
OPIĆ, Petra, Elisabeth M.W.J. UTENS, Judith A.A.E. CUYPERS, et al. Sports participation in adults
with congenital heart disease. International Journal of Cardiology [online]. 2015, 187, 175-182 [cit.
2017-04-25]. DOI: 10.1016/j.ijcard.2015.03.107. ISSN 01675273. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167527315003460
OPOTOWSKY, A. R. Abnormal Spirometry in Congenital Heart Disease: Where Do We Go From
Here? Circulation [online]. 2013, 127(8), 865-867 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.001004. ISSN 0009-7322. Dostupné z: http://circ.ahajournals.org/cgi/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.113.001004
PIANOSI, Paolo T., Jonathan N. JOHNSON, Attilio TURCHETTA a Bruce D. JOHNSON. Pulmonary
Function and Ventilatory Limitation to Exercise in Congenital Heart Disease. Congenit Heart Dis. 2009,
(4), 2-11.
PIELES, G. E., R. HORN, C. A. WILLIAMS a A. G. STUART. Paediatric exercise training in prevention
and treatment. Archives of Disease in Childhood [online]. 2014, 99(4), 380-385 [cit. 2017-04-25]. DOI:
10.1136/archdischild-2013-303826. ISSN 0003-9888. Dostupné z:
http://adc.bmj.com/cgi/doi/10.1136/archdischild-2013-303826
RAGNARSDÓTTIR, María, Ásdís KRISTJÁNSDÓTTIR, Ingveldur INGVARSDÓTTIR, Pétur HANNESSON, Bjarni TORFASON a Lawrence P. CAHALIN. Short‐term changes in pulmonary function
and respiratory movements after cardiac surgery via median sternotomy. Scandinavian Cardiovascular
Journal [online]. 2009, 38(1), 46-52 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1080/14017430310016658. ISSN 14017431. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14017430310016658
RHODES, J., A. UBEDA TIKKANEN a K. J. JENKINS. Exercise Testing and Training in Children With
Congenital Heart Disease. Circulation [online]. 2010, 122(19), 1957-1967 [cit. 2017-04-24]. DOI:
10.1161/CIRCULATIONAHA.110.958025. ISSN 0009-7322. Dostupné z: http://circ.ahajournals.org/cgi/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.958025

84

RICHARDSON, Malcolm E. Paediatric cardiology: The last 50 years. Journal of Paediatrics and Child
Health [online]. 2015, 51(1), 30-33 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1111/jpc.12801. ISSN 10344810. Dostupné z: http://doi.wiley.com/10.1111/jpc.12801
ROCLAWSKI, Marek, Robert SABINIEWICZ, Piotr POTAZ, Andrzej SMOCZYNSKI, Rafal PANKOWSKI, Tomasz MAZUREK a Bawo DAIBO. Scoliosis in Patients with Aortic Coarctation and Patent Ductus Arteriosus: Does Standard Posterolateral Thoracotomy Play a Role in the Development of
the Lateral Curve of the Spine? Pediatric Cardiology [online]. 2009, 30(7), 941-945 [cit. 2017-04-25].
DOI: 10.1007/s00246-009-9469-3. ISSN 0172-0643. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00246-009-9469-3
RUBÁČKOVÁ POPELOVÁ, J. Srdeční vrozené vady v dospělosti. Kardiol Rev Int Med. 2015, 17(4),
315-321.
RUIZ-IBAN, Miguel A., Jesus BURGOS, Hector J. AGUADO, Jorge DIAZ-HEREDIA, Ignacio ROGER, Alfonso MURIEL a Pedro A. SANCHEZ. Scoliosis After Median Sternotomy in Children With
Congenital Heart Disease. Spine. 2005, 30(8), E214-E218.
SAMOS, Flávia, Gabriela FUENMAYOR, Carlos HOSSRI, Patrícia ELIAS, Leandro PONCE, Rogério
SOUZA a Ieda JATENE. Exercise Capacity Long-Term after Arterial Switch Operation for Transposition of the Great Arteries. Congenit Heart Dis. 2016, 11, 155-159
SANDBERG, Camilla, Ulf THILÉN, Karin WADELL a Bengt JOHANSSON. Adults with complex congenital heart disease have impaired skeletal muscle function and reduced confidence in performing
exercise training. European Journal of Preventive Cardiology [online]. 2015, 22(12), 1523-1530 [cit.
2017-04-25]. DOI: 10.1177/2047487314543076. ISSN 2047-4873. Dostupné z: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2047487314543076
SMOLÍKOVÁ, Libuše a Miloš MÁČEK. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Brno: Národní
centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. ISBN 978-80-7013-527-3.
STUART, Alan Graham. Exercise as therapy in congenital heart disease — A gamification approach. Progress in Pediatric Cardiology [online]. 2014, 38(1-2), 37-44 [cit. 2017-04-27]. DOI:
10.1016/j.ppedcard.2014.12.008. ISSN 10589813. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1058981314000587
STÝBLOVÁ, Jaroslava. (2014) Reliabilita DNS testů v klinické praxi. . Diplomová práce. Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Praha..
ŠAMÁNEK, M., J. ŠULC a A. ZAPLETAL. Lung function in simple complete transposition after intracardiac repair. International Journal of Cardiology. 1989, (24), 13 - 17.
ŠAMÁNEK M., ZAPLETAL A., HUČÍN B., ŠULC J., (1992) Lung Function in Children after Heart Surgery. In PAUL J. WALTER (Ed.). Quality of Life after Open Heart Surgery (pp. 303-311). Dordrecht:
Springer Netherlands, 1992. ISBN 9789401126403.
ŠÍPEK, A., V. GREGOR, A.jr. ŠÍPEK, et al. Incidence vrozených srdečních vad v České republice – aktuální data. Česká gynekologie: časopis České gynekologické a porodnické společnosti [online]. Praha:
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, 75(3), 221-242 [cit. 2015-03-17]. ISSN 1805-4455.
ŠKOVRÁNEK, Jan. Péče o děti s vrozenou srdeční vadou v České Republice. Kapitoly z kardiologie pro
praktické lékaře [online]. 2011, 3(4), 122-125. ISSN 1803-7542.
ŠULC, J., M. ŠAMÁNEK, A. ZAPLETAL, M. VOŘÍŠKOVÁ, B. HUČÍN a J. ŠKOVRÁNEK. Lung
Function in VSD Patients After Corrective Heart Surgery. Pediatr Cardiol. 1996, 17(1-6).
ŠULC, J., A. ZAPLETAL, J. HRUDA, B. HUČÍN a M. ŠAMÁNEK. Funkce plic u dětí s vrozenou srdeční vadou. Čs. Pediat. 1997, 52(6), 390-396.
ŠULC, Jan, Tomáš TLÁSKAL a Pavel KOLÁŘ. Complications of the Chest Wall and the Respiratory
System After Surgery and Functional Performance. Current Respiratory Medicine Reviews. 2011, 7,
113-120.
TAKKEN, T, A GIARDINI, T REYBROUCK, et al. Recommendations for physical activity, recreation
sport, and exercise training in paediatric patients with congenital heart disease: a report from the Exercise, Basic & Translational Research Section of the European Association of Cardiovascular Prevention

85

and Rehabilitation, the European Congenital Heart and Lung Exercise Group, and the Association for
European Paediatric Cardiology. European Journal of Preventive Cardiology [online]. 2012, 19(5),
1034-1065 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1177/1741826711420000. ISSN 2047-4873. Dostupné z:
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1741826711420000
TIKKANEN, Ana Ubeda, Ainhoa Rodriguez OYAGA, Olga Arroyo RIAÑO, Enrique Maroto ÁLVARO
a Jonathan RHODES. Paediatric cardiac rehabilitation in congenital heart disease: a systematic review. Cardiology in the Young [online]. 2012, 22(03), 241-250 [cit. 2017-04-27]. DOI:
10.1017/S1047951111002010. ISSN 1047-9511. Dostupné z: http://www.journals.cambridge.org/abstract_S1047951111002010
TOMEK V. JIČÍNSKÁ H., GILÍK J., ŠKOVRÁNEK J., NAVRÁTIL J., JANOUŠEK J. Prenatální diagnostika vrozených srdečních vad v České republice 1986-2012. Actual Gyn. 2014;6:67-72
VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii
poruch pohybové soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton, 2006. ISBN 8072548379.
VOJTA, Václav a Annegret PETERS. Vojtův princip: Svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. Praha: Grada publishing, 2010. ISBN 978-80-247-2710-3.
WARNES, Carole A, Richard LIBERTHSON, Gordon K DANIELSON, et al. Task Force 1: the changing
profile of congenital heart disease in adult life. Journal of the American College of Cardiology [online].
2001, 37(5), 1170-1175 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1016/S0735-1097(01)01272-4. ISSN 07351097. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0735109701012724
ZAQOUT, Mahmoud, Frans DE BAETS, Petra SCHELSTRAETE, et al. Pulmonary Function in Children
After Surgical and Percutaneous Closure of Atrial Septal Defect. Pediatric Cardiology [online].
2010, 31(8), 1171-1175 [cit. 2017-04-25]. DOI: 10.1007/s00246-010-9778-6. ISSN 0172-0643. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s00246-010-9778-6
ZOUNKOVÁ, Irena a Libuše SMOLÍKOVÁ. Následná ambulantní fyzioterapie nezralých dětí. Pediatrie
pro praxi. 2012, 13(5), 299-303.

86

SEZNAM TABULEK
Tabulka 1

Výsledky kvantitativního senzorického testování u 13 dětí tři měsíce po kardiochirurgickém výkonu přes sternotomie, převzato z (Lauridsen et al., 2014)

Tabulka 2

Výskyt jednotlivých poruchu plicních funkcí u vybraných typů VSV, (Šulc et al.,
1997)

Tabulka 3

Rozdělení závodních sportů dle míry statické a dynamické zátěže (Cha-loupecký
et al., 2011)

Tabulka 4

Rozdělení rekreačních sportů dle intenzity

Tabulka 5

Rozdělení pacientů s VSV do jednotlivých tříd

Tabulka 6

Datum narození, typ vady a intervenční zákroky

Tabulka 7

Rehabilitační anamnéza

Tabulka 8

Rehabilitace v minulosti

Tabulka 9

Pohybová aktivita probandů

Tabulka 10

Hodnoty "Rate pressure product"

Tabulka 11

Rozdíly ventilačních parametrů před a po fyzioterapii

Tabulka 12

Hodnoty V’E/CO2 všech probandů během zátěže

Tabulka 13

Změna VE/V'CO2 před a po fyzioterapii

Tabulka 14

Pružnost hrudníku v cm před a po fyzioterapii

Tabulka 15

Dynamika páteře jednotlivých probandů

Tabulka 16

Dynamika páteře před a po fyzioterapii

Tabulka 17

Změna dechového stereotypu

Tabulka 18

Změna v hodnocení testů DNS

Tabulka 19

Změna v hodnocení zkrácených svalů

87

SEZNAM GRAFŮ
Graf 1

Vitální kapacita před a po fyzioterapii

Graf 2

Usilovná vitální kapacita před a po fyzioterapii

Graf 3

Usilovný výdech za jednu sekundu před a po fyzioterapii

Graf 4

Maximální výdechová rychlost

Graf 5

Maximální výdechová rychlost na úrovni 75 % VC

Graf 6

Maximální výdechová rychlost na úrovni 50 % VC

Graf 7

Maximální výdechová rychlost na úrovni 25 % VC

Graf 8

Průměrný rate pressure product

Graf 9

Ventilace na úrovni 1 W/kg

Graf 10

Dechová frekvence na úrovni 1 W/kg

Graf 11

Dechový objem na úrovni 1 W/kg

Graf 12

Ventilace na úrovni 1,5 W/kg

Graf 13

Dechová frekvence na úrovni 1,5 W/kg

Graf 14

Dechový objem na úrovni 1,5 W/kg

Graf 15

Dechový objem na úrovni maximální zátěže

Graf 16

Dechová frekvence na úrovni maximální zátěže

Graf 17

Ventilace na úrovni maximální zátěže

Graf 18

Průměrné hodnoty V'E/V'CO2 během zátěže

88

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha 1

Souhlas Etické komise FN Motol

Příloha 2

Informovaný souhlas zákonných zástupců

Příloha 3

Podrobný popis DNS testů, (Kolář, Lewit, 2005)

Příloha 4

Formulář k testování funkce postury dle prof. Koláře, (Stýblová, 2014)

Příloha 5

Vyšetřovací protokol

Příloha 6

Terapeutický protokol

Příloha 7

Průběh terapií

Příloha 8

Domácí terapie

Příloha 9

Výsledky spiroergometrie

89

PŘÍLOHY
Příloha 1: Souhlas Etické komise FN Motol

90

Příloha 2: Informovaný souhlas zákonných zástupců

91

92

Příloha 3: Podrobný popis DNS testů, (Kolář, Lewit, 2005)
Brániční test – aspekce zepředu
Vyšetřuje se jím schopnost jedince aktivovat bránici v souhře s aktivitou břišního lisu a pánevního dna.
Výchozí poloha: Pacient sedí na lehátku s napřímenou páteří. Hrudník je v kaudálním, výdechovém postavení. Chodidla nejsou v kontaktu s podložkou.
Provedení testu: Pacient volně dýchá. Terapeut sleduje aspekcí pohyb žeber do všech stran, a
to pohyb laterolaterální u dolních žeber, horizontální u horních žeber. Při inspiriu by se měl
hrudník rozšiřovat do všech směrů (laterolaterální, kraniokaudální, anterioposteriorní). Při vyšetření zůstává páteř stále v napřímeném držení a nesmí se flektovat v hrudní oblasti.
Popis fyziologických znaků: Pacient je schopen aktivovat bránici v souhře s aktivitou břišního
lisu a pánevního dna. Aktivace je symetrická. Při správném provedení testu jsou rozšířené dolní
části hrudníku laterálně a dorzálně, rozšiřují se dolní mezižeberní prostory. Postavení žeber v
transverzální rovině se při aktivaci nemění, žebra se nepohybují kraniálně, pohyb je pouze laterální.
Projevy insuficience: Pacient elevuje ramena. Pohyb dolních žeber je směrem kraniálním.

Brániční test-palpace zezadu
Výchozí poloha: Pacient sedí na lehátku s napřímenou páteří. Hrudník je v kaudálním, výdechovém postavení. Chodidla nejsou v kontaktu s podložkou.
Provedení testu: Terapeut palpuje laterálně pod dolními žebry a mírně tlačí proti laterální skupině břišních svalů. Palpací zároveň kontroluje postavení a chování dolních žeber. Pacient má
provést v kaudálním postavení hrudníku protitlak s roztažením dolní části hrudníku. Při vyšetření zůstává páteř stále v napřímeném držení a nesmí se flektovat v hrudní oblasti.
Popis fyziologických znaků: Pacient je schopen aktivovat bránici v souhře s aktivitou břišního
lisu a pánevního dna. Aktivace je symetrická, s dostatečnou silou proti palpaci terapeuta. Při
svalovém zapojení jsou rozšířené dolní části hrudníku laterálně a dorzálně, rozšiřují se dolní
mezižeberní prostory. Postavení žeber v transverzální rovině se při aktivaci nemění, žebra se
nepohybují kraniálně, pohyb je pouze laterální.
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Projevy insuficience: Pacient nedokáže, nebo jen malou silou je schopen aktivovat svaly proti
odporu terapeuta. Aktivace je asymetrická. Při aktivaci dochází ke kraniální migraci žeber. Při
aktivaci nedochází k laterálnímu a dorzálnímu rozšíření hrudníku a dostatečnému rozšíření mezižeberních prostor.

Extenční test
Výchozí poloha: Pacient leží na břiše. Paže jsou volně podél těla.
Provedení testu: Pacient zvedne hlavu nad podložku a provede pohyb do mírné extenze páteře,
kde pohyb zastaví.
Popis fyziologických znaků: Pánev zůstává v neutrálním postavení. Proporcionálně se aktivují
všechny částí břišní stěny včetně laterodorsálních partií. Je vidět jen minimální aktivita ischiokrurálních svalů.
Projevy insuficience: Při extenzi se výrazně aktivuje paravertebrální svalstvo s maximem v
oblasti dolní hrudní a horní bederní páteře. Neaktivuje se (nebo jen minimálně) laterální skupina
břišních svalů, kde je projevem konvexní vyklenutí laterální skupiny břišních svalů, zvláště v
jejich dolní porci. Oblast v místě tenké aponeurózy začátku m.transversus abdominis se vtahuje
a stává se konkávní. Významným patologickým projevem je nadměrná aktivita ischiokrurálních
svalů, někdy spojená s aktivitou v m. triceps surae.

Test flexe hlavy a trupu
Výchozí poloha: Pacient leží na zádech. Horní končetiny jsou volně podél těla.
Provedení testu: Pacient provede pomalou flexi krku a postupně i trupu.
Popis fyziologických znaků: Při flexi hlavy a trupu se zapojují břišní svaly, hrudník zůstává v
kaudálním postavení a dochází k jeho vyvážené cylindrické aktivaci. Plynulá flexe krční páteře
je bez předsunu hlavy.
Projevy insuficience: Při flexi hlavy dochází k předsunu hlavy vpřed. Při flexi trupu se posouvá
hrudník a klíční kosti směrem kraniálním, dochází ke kranio-laterálnímu pohybu žeber a ke
konvexnímu vyklenutí laterální skupiny břišních svalů. Vyklenuje se laterální strana břišních
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svalů. Při flexi se nadměrně zapojuje m. rectus abdominis, (zvláště jeho horní část) a m. obliquus externus abdominis.

Test flexe kyčelního kloubu
Výchozí poloha: Pacient sedí na okraji stolu, horní končetiny má volně položené na podložce a
při provedení testu se o ně neopírá.
Provedení testu: Pacient střídavě flektuje dolní končetiny v kyčelním a kolenním kloubu.
Popis fyziologických znaků: Aktivace břišních svalů v inguinální oblasti. Nedochází k deviaci
páteře ve frontální, ani v sagitální rovině. Nedochází ke kompenzačnímu pohybu pánve. Pánev
zůstává v neutrálním postavení.
Projevy insuficience: ThL přechod nebo spina iliaca anterior superior migruje laterálně a umbilicus migruje laterálně. V ThL přechodu dochází k lateralizaci nebo mírné extenzi, hrudník
se posunuje ventrálně a kraniálně. Pánev se překlápí do anteverze.
Test nitrobřišního tlaku
Výchozí poloha: Pacient sedí na okraji stolu, horní končetiny má volně položené na podložce,
ale při provedení testu se o ně neopírá. Terapeut palpuje v oblasti tříselné krajiny mediálně od
spinae iliacae anteriores superiores nad hlavicemi kyčelních kloubů.
Provedení testu: Pacient aktivuje břišní stěnu proti tlaku terapeuta.
Popis fyziologických znaků: Při aktivaci pacient vytváří intraabdominální tlak proti palpaci.
Umbilicus zůstává v neutrální poloze. Hrudník setrvává v neutrálním postavení. Není přítomné
výrazné zapojení horní části m. rectus abdominis.
Projevy insuficience: Tlak vytvářený proti odporu terapeuta je slabý a při aktivaci převažuje
horní porce m.rectus abdominis a m. obliquus extrenus abdominis. Břišní stěna se v horní polovině vtahuje a umbilicus tak migruje kraniálně. Za patologii považujeme aktivaci svalů v
místě naší palpace bez vyklenutí podbřišku.
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Test flexe horních končetin
Výchozí poloha: Pacient leží na zádech a horní končetiny má volně podél těla.
Provedení testu: Pacient pomalu flektuje horní končetiny v ramenních kloubech do 120°.
Popis fyziologických znaků: Hrudník zůstává v neutrálním postavení. Horní končetiny se flektují bez souhybu s hrudní páteří.
Projevy insuficience: Elevace hrudníku, hyperextenze v ThL přechodu při flexi horních končetin do 120°.
Test nitrobřišního tlaku
Výchozí poloha: Vleže na zádech tříměsíční poloha z vývojové kineziologie. Paže jsou volně
podél těla a dolní končetiny jsou flektované 90° v kyčelních kloubech, 90°v kolenních kloubech
a 90° v hlezenních kloubech.
Provedení testu: Pacient leží na zádech, horní končetiny jsou volně podél těla. Dolní končetiny
jsou v 90° flexi v kyčelních, kolenních i hlezenních kloubech.
Popis fyziologických znaků: Hlava pacienta je napřímená, je v prodloužení páteře. Umbilicus
zůstává v neutrální poloze. Hrudník setrvává v neutrálním postavení. Proporcionálně se aktivují
všechny částí břišní stěny včetně laterodorsálních partií. Není patrná diastáza m. rectus abdominis.
Projevy insuficience: Objevuje se reklinace hlavy a hyperextenze páteře. Na břišní stěně nad
třísly se objevují konkavity. Umbilicus se pohybuje kraniálně. Výrazné zapojení m. rectus abdominis. Patrná je břišní diastáza.

Vzpor klečmo
Výchozí poloha: Pacient je na čtyřech končetinách. Opírá se horními končetinami o dlaně a
dolními končetinami o kolena.
Provedení testu: Pacient pomalu přenáší váhu těla vpřed.
Popis fyziologických znaků: Pacient rovnoměrné zatíží horní končetiny o dlaně. Lopatky jsou
v neutrálním postavení adherují k hrudníku. Hlava je v prodloužení páteře. Pánev se nachází v
neutrálním postavení. Páteř je napřímená. Proporcionálně se aktivují všechny částí břišní stěny.
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Projevy insuficience: Nedochází k rovnoměrnému zatížení dlaní. Lopatky se posunují kraniálně
a dolním úhlem se točí zevně. Mediální hrany lopatek odstávají od hrudní stěny. Hlava je v
reklinaci. Dochází k deviaci páteře ve frontální a/nebo sagitální rovině. Pánev se sklápí do anteverze.
Test medvěda
Výchozí poloha a provedení testu: Pacient se opírá dlaněmi horních končetin a ploskami dolních končetin o podložku.
Popis fyziologických znaků: Hlava je v prodloužení páteře a kyčelní klouby v zevní rotaci.
Pacient má akra ve středním postavení. Lopatky jsou v neutrálním postavení, adherují k hrudníku. Nedochází k deviaci páteře v sagitální ani frontální rovině
Projevy insuficience: Hlava je v reklinaci. Deviace páteře ve frontální a/nebo sagitální rovině.
Objevuje se vnitřní rotace v kyčelních kloubech, valgozita v kolenních kloubech. Můžeme vidět
disproporční zatížení o dlaně a valgotizaci na akrech dolních končetin.
Test hlubokého dřepu
Výchozí poloha a provedení testu: Pacient z výchozí pozice ve stoje provádí dřep až do maximální flexe v kolenních kloubech.
Popis fyziologických znaků: Kolena jsou nad špičkami prstů dolních končetin. Ramena nepřesahují špičky prstů na dolních končetinách. V kyčelních kloubech se objevuje zevně rotační
postavení. Akrum se nachází ve středním postavení. Hlava je v prodloužení páteře. Hrudník je
držen nad pánví. Páteř je napřímená, bez výchylek ve frontálních rovině.
Projevy insuficience: Hlava je v reklinaci. Ramena přesahují špičky prstů u dolních končetin.
Kolena přesahují špičky prstů u dolních končetin. V kyčelních kloubech se objevuje vnitřně
rotační postavení. Kolena jsou ve valgozitě. Opora o akra se nachází v supinaci či pronaci. Páteř
se vychyluje ve frontální rovině. Dochází k předsunutí hrudníku a deviaci pánve do anteverze
(Kolář, Lewit 2005).
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Příloha č.4 - Formulář k testování funkce postury dle prof. Koláře, (Stýblová, 2014)
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Příloha č. 5 – Vyšetřovací protokol

Vyšetřovací protokol
Kód pacienta (00M2000):_______________

Výška________

Datum narození:_____________________

Váha_________

Anamnestické údaje:
Diagnosa:_________________________________________________________________
Datum operace:____________________________________________________________
Přístup:___________________________________________________________________
Péče o jizvu: edukace proběhla
ANO
NE
masáž jizvy, promazávání atd.
po dobu delší než 3 měsíce
ANO
NE
Rehabilitační péče (vč. lázeňské):
ANO
NE
kdy (rok) a jak dlouho___________________________________________
Pozorovali jste zlepšení?

ANO

NE

jaké:_________________________________________________________
Motorický vývoj, prosíme uveďte věk dítěte v měsících, kdy dané dovednosti plně dosáhlo
Otočení z bříška na záda:_________________________________________
Lezení po čtyřech:______________________________________________
Samo se v prostoru posadí:_______________________________________
Samo v prostoru chodí bez vnější opory:____________________________
Pohybové aktivity: *
účast v hodinách TV:

ANO

ANO s úlevami

NE

další pohybové aktivity: pravidelné zde znamená minimálně jednou za dva týdny
pravidelné (prosím, uveďte frekvenci)____________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
sezónní, občasné:_____________________________________________________
___________________________________________________________________
*Do pohybových aktivit prosím započítejte i rodinnou turistiku, cyklistiku nebo skautský či turistický oddíl
apod.
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Kineziologický rozbor – iniciální/konečný
Vyšetření páteře:
Thomayerova zkouška:___________

Čepojova vzdálenost:_____________

Otův inklinační index:____________

Otův reklinační index:____________

Stiborova vzdálenost:_____________

Forestierova fleche:______________

Vyšetření hrudního koše a mechaniky dýchání:
Obvody hrudníku:
Axilárně

nádech_______

výdech_______

rozdíl_______

mezosternálně

nádech_______

výdech_______

rozdíl_______

xiphosternálně

nádech_______

výdech_______

rozdíl_______

břišní obvod

nádech_______

výdech_______

rozdíl_______

Paradoxní dechový vzor:

ANO

NE

Při hlubokém nádechu:

ANO

NE

Vyšetření měkkých tkání dle Lewita:
vyšetření jizvy: _____________________________________________________
vyšetření fascií:_____________________________________________________
Zkrácení svalů: (0 – 1 – 2, dle Jandy)
m. pectoralis major, pars sternalis:

m. trapezius, pars sup.

m. pectoralis major, pars clavicularis

m. levator scapulae

et m. pectoralis minor

m. sternocleidomastoideus
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Příloha č. 6 – Terapeutický protokol

Terapeutický protokol
Kód pacienta (00M2000):_______________ Terapie č.___

Datum:_______

Aktuální stav pacienta:
(!dušnost, bolesti na hrudi, bušení srdce, velká únava provokovaná cvičením, infekt!)
______________________________________________________________________
1. protažení fascií dle Lewita
2. uvolnění jizvy TMT dle Lewita
3. protažení zkrácených svalů a uvolnění pomocí PIR
4. mobilizace

C páteře

SC kloubu

C/Th přechodu,

AC kloubu

žeber
hrudní páteře
Th/L přechodu
5. aktivní cvičení DNS
3. M na zádech s odporovaným výdechem
3. M na zádech s odporovaným výdechem a hybností DKK
Otáčení z 3. M pozice na zádech do pozice na bok
3. M na břiše – stabilizace lopatek
Šikmý sed s oporou o předloktí a “otáčením” směrem na čtyři
Přechod z pozice na čtyřech do pozice medvěd a zpět
Pozice na čtyřech s Thera-bandem na horních končetinách
Pacient odchází ve stabilizovaném stavu.
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Příloha 7 – Průběh terapií

1
1

Datum
Pozn.
10.11.16
--

2

14.11.16
--

3

16.11.16
--

4

21.11.16 Ráno bolest v krku

5

24.11.16
--

6

28.11.16 O víkendu absolvoval
soustředění ve stepu
bez potíží

7

5.1.17

8

10.1.17

Terapie navázaná po
nemoci (respirační infekt) a vánočních
svátcích.
--

2
1

2
3

4

Terapie
TMT dle Lewita – uvolnění hrudní fascie, zejm. v oblasti
posledních žeber. Práce s jizvami. Stretching mm. pectorales. DNS pozice 3. M na zádech s „PEP“ výdechem.
TMT dle Lewita – uvolnění hrudní fascie, práce s jizvami.
DNS 3. M na zádech s „PEP“ výdechem. DNS pozice 3. M
na zádech s „PEP“ výdechem a fázickou hybností DKK.
3.M na břiše.
TMT dle Lewita uvolnění hrudní fascie. Uvolnění břišní
stěny. Práce s jizvou. DNS jako minule. Práce s inspiračním
trenažérem v sedě a v 3. M pozici na zádech.
TMT dle Lewita uvolnění hrudní fascie, protažení MT hrudníku v řase. Uvolnění břišní stěny. DNS jako minule v kombinaci s inspiračním trenažérem a „PEP“ ve všech pozicích
na zádech. „PEP“ i v pozici na břiše.
TMT – vytření mezižeberních prostor, protažení MT hrudníku v řase. Mobilizace obou lopatek. DNS 3. M na zádech
s fázckou hybností, otáčení z 3.M pozice na zádech do pozice na bok, šikmý sed s oporou o předloktí. Práce s inspiračním trenažérem.
TMT – uvolnění hrudní fascie, uvolnění bránice. Práce
s jizvami po drenážích. PIR mm. pectorales, PIR m. latissimus dorsi. Mobilizace hrudní páteře do extenze. DNS
stejně jako minule. Práce s inspiračním trenažérem.
TMT – uvolnění hrudní fascie, uvolnění jizvy. Mobilizace
krční páteře, AO skloubení, 1. žebra.
DNS kontrola všech cviků. Práce s inspiračním trenažérem.
TMT – uvolnění hrudní fascie, DNS projití všech cviků. Inspirační trenažer. Edukace pro další cvičení.

Datum
Pozn.
14.11.16

Terapie
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor, uvolnění MT pod žeberními ob-louky. Práce s jizvou – zejm. v dolní části sterna. DNS 3.M
na zádech s „PEP“. Uvolňování břišní stěny v nízkém kleku.
16.11.16
Práce s jizvou, tape jizev po drenážích. DNS 3. M na zádech
-s „PEP“. Práce s inspiračním trenažérem v korigovaném
sedu.
21.11.16 V pátek a sobotu le- TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení fascií nad clavicužela s nachlazením.
lami. PIR mm. pectorales. Práce s jizvou. DNS 3. M na zádech s „PEP“ a trenažérem; 3. M na zádech s fázickou hybností a trenažérem. Tape jizvy po drenáži.
24.11.16 Kašel a rýma.
TMT – uvolnění MT v řase. Práce s jizvou. Mobilizace
hrudní páteře do extenze, mobilizace Th/L přechodu do
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5
6

7

8

3
1

flexe. DNS – 3.M na zádech s „PEP“ a s fyzickou hybností
DKK. Práce s trenažérem.
28.11.16 Rýma.
TMT – uvolnění MT v řase. Práce s jizvou. DNS – 3.M na
zádech s „PEP“ a s fyzickou hybností DKK. Práce s trenažérem.
1.12.16 Velká únava po škol- TMT – uvolnění MT v řase, práce s jizvou. Mobilizace C
ním zátěžovém testu. páteře, mobilizace ThP. DNS 3. M s odporovaným výdechem a hybností DKK. Otáčení z pozice 3.M do pozice na
bok. Šikmý sed s oporou o předloktí. Práce s trenažérem.
Tape jizev po drenáži.
3.12.16
TMT – uvolnění MT v řase. Mobilizace žeber, mobilizace
SC a AC kloubu. Centrace ramenních kloubů. DNS 3. M na
zádech s odporovaným s výdechem a hybností DKK s tre-nažérem a odporem Thera-bandu. Otáčení z 3. M pozice na
bok. 3.M na břiše. Šikmý sed s oporou o předloktí. Práce
s trenažérem.
8.12.16
TMT – vytření mezižeberních prostor. Práce s jizvou. PIR
mm. trapeři. Mobilizace Cp, žeber, AC a SC kloubu. Centrace ramenních kloubů. DNS 3. M na zádech s odporova-ným s výdechem a hybností DKK s trenažérem a odporem
Thera-bandu. Otáčení z 3. M pozice na bok. Šikmý sed
s oporou o předloktí. Práce s trenažérem.

Datum
Pozn.
24.11.16
--

2

28.11.16 Rýma.

3

1.12.16
--

4

5.12.16
--

5

8.12.16
--

6

12.12.16
--

7

15.12.16
--

Terapie
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor, uvolnění MT pod žeberními oblouky. Práce s jizvou. DNS 3. M s „PEP“ systémem. Tape
jizvy.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor. Práce s jizvou. DNS 3. M s „PEP“
systémem. Tape jizvy.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor. Práce s jizvou. DNS 3. M na zádech
s odporovaným výdechem. DNS na břiše 3. M. Inspirační
trenažer.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor, uvolnění MT pod žeberními oblouky. Práce s jizvou. Mobilizace AC kloubu, SC kloubu.
DNS 3.M na zádech s „PEP“, otáčení z 3. M pozice na zádech do pozic na bok. Práce s trenažérem.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase. Práce
s jizvou. Mobilizace žeber, SC kloubu, AC kloubu. DNS 3.
M na zádech s „PEP“. Otáčení z 3. M pozice na bok.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase. PIR
m. sternocleidomastoideus. Mobilizace Cp, mob. žeber, SC
a AC kloubu. DNS 3. M na zádech s „PEP“, 3. M na břiše.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase. Práce
s jizvou. Centrace ramenních kloubu. DNS 3. M na zádech
s „PEP“ a s fázickou hybností DKK. Otáčení z pozice ne

103

8

19.12.16 Krátké bušení srdce
během tělocviku,
rýma.

4
1

Datum
16.1.17

2

19.1.17

3

23.1.17

4

26.1.17

5

30.1.17

6

2.3.17

7

6.3.17

8

9.3.17

5
1

Datum
12.1.17

Pozn.

Terapie
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
-mezižeberních prostor. Práce s jizvou. DNS 3. M na zádech
s „PEP“.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
-mezižeberních prostor. Práce s jizvou. DNS 3. M na zádech
s „PEP“. Uvolňování břišní stěny.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor. Práce s jizvou po nefrektomii. Mo-bilizace AO kloubu. DNS 3. M na zádech s „PEP“. Uvolňování břišní stěny. DNS 3. M na břiše – stabilizace lopatek.
DNS v pozici na čtyřech. Tape jizvy po nefrektomii.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor. Práce s jizvou. DNS 3. M na zádech
-s fázickou hybností DKK a s „PEP“. Práce s inspiračním
trenažérem.
Bušení srdce na plese
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
asi 30 min, pocit na
mezižeberních prostor. Práce s jizvou, zejména po drenáži a
omdlení.
a nefrektomii. Centrace ramenního kloubu. DNS 3. M na
zádech s Thera-bandem a s inspiračním trenažérem. 3.M na
břiše. Práce s inspiračním trenažérem.
Terapie přerušena pro TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
nemoc a nepřítomnost mezižeberních prostor. Práce s jizvou, zejména po drenáži a
terapeuta.
nefrektomii. DNS 3. M na zádech, 3. M na zádech s fázicPacientka se po nemoci kou hybností DKK a s „PEP“. Práce s inspiračním trenažéstále cítí unaveně.
rem.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor. Práce s jizvou. DNS 3. M na zádech
-s fázickou hybností DKK a s „PEP“. Práce s inspiračním
trenažérem. Mobilizace Cp, SC a AC kloubu. Tape jizvy.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor. Práce s jizvou. DNS 3. M na zádech
-s fázickou hybností DKK a s „PEP“. 3. M na břiše, šikmý
sed s oporou o předloktí. Práce s inspiračním trenažérem.
Pozn.
--

2

zádech do pozice na bok. 3. M na břiše. Práce s inspiračním
trenažérem.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase. Práce
s jizvou. Centrace ramenních kloubu. DNS 3. M na zádech
s „PEP“ a s fázickou hybností DKK. Otáčení z pozice ne
zádech do pozice na bok. 3. M na břiše. Práce s inspiračním
trenažérem.

16.1.17
--

Terapie
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor. Práce s jizvou. DNS 3. M na zádech
s „PEP“.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor. Práce s jizvou. DNS 3. M na zádech
s „PEP“.
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3

19.1.17
--

4

23.1.17
--

5

26.1.17
--

6

30.1.17
--

7

2.3.17

8

6.3.17

Terapie přerušena pro
pacientovu nemoc
a nepřítomnost terapeuta.
Pacient má opět mírnou bolest v krku, je
unavený po nemoci.
--

TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor. Práce s jizvou. DNS 3. M na zádech
s „PEP“; 3.M na zádech s „PEP“ a fázickým pohybem
DKK. 3. M na břiše. Mobilizace Cp, C/Th páteře.
TMT – uvolnění hrudní fascie, protažení MT v řase, vytření
mezižeberních prostor. DNS 3. M na zádech s „PEP“. Mobilizace Cp. DNS 3.M na zádech s odporovaným výdechem,
3.M na břiše stabilizace lopatek, šikmý sed s oporou o předloktí, DNS pozice na čtyřech.
Mobilizace žeber, ThP. DNS 3. M na zádech s „PEP“, 3. M
s fázickou hybností DKK a „PEP“. 3. M na břiše, šikmý sed
s oporou o předloktí. Dechová cvičení s „PEP“.
TMT – protažení MT v řase, vytření mezižeberních prostor.
DNS 3. M s „PEP“, s fázickou hybností DKK, 3.M na břiše,
šikmý sed s oporou o předloktí. Dechová cvičení s „PEP“.
DNS - 3. M s „PEP“, s fázickou hybností DKK, 3.na břiše,
šikmý sed s oporou o předloktí. Dechová cvičení s „PEP“.

Mobilizace SC kloubu, AC kloubu. DNS DNS - 3. M
s „PEP“, s fázickou hybností DKK, 3.na břiše, šikmý sed
s oporou o předloktí. Dechová cvičení s „PEP“.
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Příloha 8 - Domácí terapie

1. Leh na zádech:
a) protažení fascie hrudníku

b) protažení prsních svalů
„Lehni si na postel s rukama do tvaru „svícnu“ a nech ruce volně padat přes okraj
postele. Vydrž 5 minut.“

c) Cvik „nohy na židli“
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„Polož si nohy na židli, vezmi si do pusy stříkačku. Pomalu nadechuj nosem –
tak, aby se ti břicho rozšířilo jako balón do všech směrů. Ramena zůstávají
v klidu. Vydechuj pomalu pusou přes stříkačku. Prvně se vyfukuje břicho až potom hrudník. Opakuj 5 x za sebou.“

d) „Nohy ve vzduchu“
„Cvik se cvičí stejně jako předchozí. Změna je u nohou, nebudeš je mít položené na židli,
ale nadzvedneš je nad ní a bude je střídavě pokrčovat a natahovat. Nesmí se Ti odlepit
záda od podložky ani zaklánět hlava dozadu.“

2. Na čtyřech:
a) Cvik „kočka“
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„V pozici na čtyřech se co nejvíce vyhrb, jako by ses chtěl podívat na svoje kolena.“

b) Cvik „otáčka“

„V pozici na čtyřech uvolni jednu ruku, natáhni ji pod sebe jako by ses chtěl pro něco
natáhnout. Z této pozice ruku pomalu vytahuj a vytahuj ji na druhou stranu směrem ke
stropu.“
c) Cvik „vlající břicho“
„V pozici na čtyřech si pohodlně opři hlavu složené o složené paže (viz. obrázek), zavři
oči a snaž se nechat svoje břicho spadnou směrem k zemi, ale neprohýbat se v bederní
páteři. Jako by si chtěl nechat břišní stěnu spadnout na zem, uvolni břicho.“
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d) Přenášení váhy
„Zaujmi pozici na čtyřech. Kolena pod kyčlemi, kyčle v pravém úhlu k trupu. Paže
kolmo k podložce, dlaně pod rameny. Prsty rozepjaté a opora je rovnoměrně roznesena
na malíkovou i palcovou hranu i na prstech. Hlava je v prodloužení páteře, dívej se
stále dolů na podložku. Snaž se vytáhnout zároveň za hlavou a zároveň za kostrčí.
Hrudník nevyhrbuj ani neprohýbej bederní páteř. V klidu se srovnej. Přenes váhu na
ruce a zpět. Přenes váhu dozadu a zpět. Snaž se udržet rovná záda.“

3. Cvik na břiše
„Lehni si na břicho, lokty dej do úrovně uší, dle obrázku. Ideální je ležet na tvrdší podložce. Opři se o lokty, měj pocit, jako kdybys chtěl roztrhnout podložku lokty. Zvedej
hlavu, ale stále se dívej na podložku. Pod hrudníkem měj pocit, jako kdybys se nechtěl
dotknout ostrého meče a snaž se hrudník zvednout rozpětím ramen.“
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4. Otáčení ze zad na bok
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Příloha 9 – Výsledky spiroergometrie
Před RHB
TF /proband

1

2

3

Po RHB
4

5

1

2

3

4

5

leh 5 min

80

90

95

100

67

81

71

76

104

87

sed klid

80

92

92

97

81

89

87

70

99

74

statická zátěž

92

96

105

73

88

87

90

105

68

dynamická zát.
1 W/kg 3 min

110

126

120

144

118

124

125

114

165

104

1,5W/kg 3 min

128

152

153

174

124

138

160

124

185

125

2 W/kg 3 min

152

177

180

200

154

170

175

152

202

141

max zátěž

205

185

200

185

210

180

122

99

116

122

122

146

102

203
3.m
120

5 min zotavení

TK

185
145

123

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

leh 5 min

140/80

125/80

105/60

130/90

130/90

120/80

135/75

120/80

130/90

120/70

sed klid

180/80

120/80

110/70

125/80

120/80

120/80

125/65

115/70

125/80

110/60

statická zátěž

180/90

130/70

145/10
0

155/10
0

180/90

160/10
0

130/90

155/10
0

190/10
5

dynamická zát.
1 W/kg 3 min

160/80

140/90

120/70

130/80

140/80

135/70

140/80

120/70

145/80

130/80

1,5W/kg 3 min

180/60

150/70

150/80

140/80

160/80

160/70

160/80

135/70

155/75

160/70

2 W/kg 3 min

180/80

170/60

160/80

155/80

180/90

180/70

165/80

155/70

175/75

175/60

210/-

185/50

170/80

190/90

190/90

185/60

130/80

130/70

110/70

120/80

125/80

145/90

135/65

170/80
3. min
120/70

SpO2

1

2

3

4

5

1

2

leh 5 min

98

sed klid

98

statická zátěž

98

max zátěž
5 min zotavení

210/135/70

130

3

4

5

99

99

98

97

98
99

98

98

99

98

98
98

dynamická zát.
1 W/kg 3 min

98

99

98

98

99

98

99

99

97

98

1,5W/kg 3 min

98

99

98

98

98

97

99

99

98

97

2 W/kg 3 min

98

99

95

96

97

97

99

98

96

98

max zátěž

98

98

95

97

98

99

96

97

96

5 min zotavení

98

98

3.m 95

98

98

98

99

3.m 98

97

98

Borg dušnost

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

0,5

2

0

1

1

1

1

0

dynamická zát.
1 W/kg 3 min
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1,5W/kg 3 min

2

2 W/kg 3 min

4

max zátěž

9

10

4

1

2

3

VO2 max

37,7

29

42,5

SD

-1,4

7

3

4

0,5

3

4

2

4,5

0,5

4

8

0,5

5

6

3

7

2

3

9

8

4

4

5

1

2

3

4

5

27

47

41

29

44

27

47

-2,3

-1

-2,7

-2,3

RER

1,18

1,1

1,11

1,09

0,97

1,22

1,14

1,04

1,23

1,27

V'E max

84,24

77

81,47

76

84

116

75

81

77

103

38

46

42,1

41

36

42

55

48

43

39

BF

-0,7

10

112

-0,7

