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souHRN

Oslabení dýchacích svalů provází různá onemocnění. Můžeme se s ním setkat nejen u onemocnění dýchacího systému, ale i u né
kteryi,ch neurologických onemocnění. V rámci komplexní péče je důležité cíleně dýchací svaly vyšetřit, zhodnotit jejich sílu a vytrva-
lost a na podkladě uýsledků vyšetření zvolit terapii pro minimalizaci či eliminaci zjištěné poruchy. Jednou z možností terapie je využi-
tí technik dechové rehabilitace, včetně tréninku dýchacích svalů. Pro zvýšení svalové síly a vytrvalosti dýchacích svalů je možné pou-
žít dechové pomůcky Threshold inspiratory muscle trainer (lMT) a Threshold positive expiratory pressure (PEP).

Klíčová sroya.,trénink dýchacích svalů, Threshold lMT, Threshold PEP

sUMMARY
Neumannová K., Zatloukal J.: Respiratory Muscle Training in Patients with Breathing Disorders

A respiratory muscle weakness is typical íor different types of diseases - not only íor respiratory but also íor some neurological dise-
ases, lt is necessary to assess skength and endurance of respiratory muscles by using a complex examination. Furthermore, it is im-
portant to choose appropriate therapy accordingly to the examination findings. We can use techniques of respiratory physiotherapy,
which include respiratory muscle training. Devices like Threshold inspiratory muscle trainer (lbfD and Threshold positive expiratory
pressure (PEP) can be used íor increasing respiratory muscle strengrth and endurance in that training.
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1. IIVOD jako součást pohybového systému plní i další
funkce - zapojtlji se při pohybech např. ramenní-
ho pletence, páteře, plní funkci posturální (např.
bránice), neméně důležitá je i složka stabilizační
(např. mm. scaleni, které přispívají ke stabilizaci
krční páteře). Je důležité si uvědomit provázanost
dýchacího a pohybového systémuvzhledem květ-
šímu počtu funkcí dýchacích svalů. Proto dýcha-
cí svaly, jako ostatní příčně pruhované svaly, mů-
žeme ovlivnit pomocí různých fyzioterapeutických
postupů (např. dechová rehabilitace, propriocep-
tivní nervosvalová facilitace, Vojtova metoda re-
flexní lokomoce). Tyto postupy a metody je mož-
né využit jako součást komplexní léčby u poruch
ďý chání r&zné etiolo gie ( např. onem ocnění dýcha-
cího systému, neurologická onemocnění, poúrazo-
vé a pooperační stavy v oblasti hrudní dutiny, one-
mocnění pohybového systému).

Při oslabení nádechových svalů se může u ne-
mocných vyskytnout dušnost, únava, snížení cel-
kové kondice a hypoventilace. Při oslabení ýde-
chových svalů se mohou vyskytnout nejen problé-
my s expektorací (často spojené s retencí bronchi-
álního sekretu), ale také problémy s řečí (16). Je-
Ii porušena souhra nádechu a výdechu, mohou se

2. PŘEHLED POZNATKŮ

Dýchání je jednou ze ztů<Iaďních životních funk-
cí nezbytných pro život. Dechový pohybje uskuteč-
ňován dýchacími svaly. Oslabení dýchacích svalů
s sebou pfináší celou řadu komplikací a často do-
cházitaké ke snížení kvality života takto nemoc-
ných. Dýchání je u zdravého i nemocného organis-
mu regulováno s cíIem zachovári dostatečné qimě-
ny plynů na alveolokapilarní membráně (11). Kon-
trola dýchání pomocí centrálrrě uložených center (3)
je možná nejen mimovolní, ale i volní regulací,
a proto můžeme využivat volní aktivace pro tera-
pii poruch dýchání a ovlivnit tak konečný qýstup na
efektorech, tzn. na dýchacích svalech.

Snahou lékařů i §lzioterapeutů by mělo blit sta-
novení optimálního postupu léčby, která povede ke
zvýšení síly dýchacích svalů a eliminaci či minima-
lizaci komplikací spojených s jejich oslabením.

2.1 Funkce dýchacích svalů
Dýchaci svaly se podílejí nejen na dýchání, ale
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vyskytovat také poruchy polykání. Pokudje poru-
šena posturáIní funkce dýchacích svalů, mohou se
u nemocných vyskytovat poruchy pohybového
systému spojené s dysfunkcí hlubokého stabilizač-
ního systému páteře (10).

2.2. Vyšetření dýchání a dýchacích svalů
Mezi základní vyšetřovací metody patří spiro-

metrické vyšetření se zhodnocením statických
a dynamických ventilačních parametrů. Pro dal-
ší podrobnějšínálezy o dýchání můžebýt využi-
ta celá řada rozšířených vyšetřovacích metod, ja-
ko například celotělová pletysmografie, skiagram
hrudníku a spiroergometrie. Tato vyšetření ale
většinou provádějí lékaři v laboratořích funkční-
ho vyšetřování. Pro zhodnocení saturace hemo-
globinu kyslíkem vyraživáme nejčastěji pulzní
oxymetrii pomocí prstového ox5rmetru, kterou je
vhodné sledovat i při rehabilitaci zejména u zá-
važnějších poruch dýchání (7).

Fyzioterapeuti pro zhodnocení dýchacích pohy-
bů využívají aspekčního a palpačního vyšetření
dýc}aáni(2,I0). Dechové pohybyje možné hodno-
tit pomocí obvodových parametrů hrudníku přes
mesosternale a xiphosternale (2). Při tomto vyšet-
ření je zaznarnenán rozdíl mezi maximálním ná-
dechem a výdechem, který určuje rozvijení hrud-
níku přes mezosternale a xiphosternale. Hodnoty
rozdílu menší než 2,5 cm svědčí pro snížené roz-
víjení hrudníku. Pro zjištění aktivity dýchacích
svalů během dýchání můžeme využit povrchové
polyelektromyografické vyšetření (7).

Pro zhodnocení síly dýchacích svalů se využi-
vá vyšetření maximáiních inspiračních a exspi-
račních ústních tlaků (2, 6,12), které patří mezi

nejčastěji používané neinvazivní vyšetření síly
dýchacích svalů. Testování maximáIních inspirač-
ních a exspiračních ústních tlaků se využívá ne-
jen ke zjištění svalové síly dýchacích svalů u řa-
dy onemocnění (chronická obstrukční plicní ne-
moc, průduškové astma, cystická ftbr óza, roztrou-
šená mozkomíšní skleróza atď.),u pacientů pfi od-
pojení z umělé plicní ventilace, před plánovaným
operačním zákrokem, ale také pro stanovení ve-
likosti odporu při dýchání s využitím dechových
pomůcek a k posouzení efektu léčby. Maximální
inspirační a exspirační tlaky (Plmax, PEmax) bý-
vají často snížené u plicní hyperinflace a u one-
mocnění a stavů spojených s únavou dýchacích
svalů (7).

2.3. Kinezioterapie při oslabení dýchacích
svalů

Pokud se při vyšetření prokáže snížení svalové
síly dýchacích svalů, je možné v rámci komplex-
ní léčby využit rizné fyzioterapeutické postupy
k ovlivnění svalové síly a k aktivaci dýchacích
svalů (tab. 1),

2.4. TY énink dýchacích svalů
T?énink dýchacích svalů (respiratory muscle tra-

ining) je podle American College of Chest Physici
ans (ACCP) a American Association of Cardiovas-
cular and Pulmonary Rehabilitation 1PI6YP*'
součástí technik plicní rehabilitace abývá nejčas-
těji používán u pacientů s oslabením dýchacích
svalů a dušností (14). Při tréninku dýchacích sva-
lů musí b;ýt dodržovány zásaďy preskripce trénin-
ku tak, jako při tréninku jiných příčně pruhova-
ných svalů. Důležité je určení intenzity, déIky

Tab. 1. Fyzioterapeutické postupy užívané v rámci plicní rehabilitace (10, t3, 15).

Fyzioterapeutické postupy Charakteristika
Dechová gYmnastika zahmuje dechovou gymnastiku statickou, dynamickou, mobilizační a kondiční, napomáhá optimalizoval

dechové pohyby a postupně zvyšuie adaptaci na tělesnou zátěž.
Drenážní techniky zahrnují autogenní drenáž, aktivní cyklus dechových technik, polohovou drenáž a některé instrumentálni

techniky, jejichž cílem je snížení bronchiální obstrukce, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, zlepšení
ventilačních parametrŮ a kontrola zánélů dýchacích cest.

Instrumentální techniky vyllžívají rÍnných typŮ dechových pomůcek pro usnadnění expektorace (např. Flutter, Acapella, PEP maska)
a pro posílení nádechových (např. Threshoid IMT) nebo výdechových svalů (Threshold PEP).

Nácvik exPektorace je spojen se sledováním množství a typu bronchiální sekrece, slouží ke kontrole kašle a efektivní
ex pektoraci.

InhalaČní techniky využíváme je pro zvlhčování bronchiálního stromu, účinek sekretolytický, bronchospasmolytický,
antieóemaóznÍ, protizánétlivý a pro regeneraci ciliámího epitelu, účinek j e vždy závislý na typu inhalované
látky.

Měkké a mobilizaČní techniky slouží k uvolněníjednotlivých svalů, fascií a obnovení kloubní pohyblivosti včetně ioint-plav,
Trénink dýchacích svalů se skládá z tréninku inspiračních (inspiratory muscle training) a exspiračních svalů (expiratory muscle

training), které vedou ke zvýšení svalové síly dýchacích svalů, zlepšují cvičební toleranci a snižují výskyt
dušnosti.

Neurofyziologická facilitace využíváme v terapii dle cíle stanoveného na podkladě kineziologického vyšeření:
dýchání a ucelené Vojtova reflexní lokomoce, PNF, Brúggerův princip, senzomotorická stimulace, relaxační cvičení,
fyzioterapeutickékoncepty dynamickáneuromuskulárnístabilizaceadalší.
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Tab. 2. Trénink dýchacích svalů u nemocných s poruchami dýchání - výsledky studií

onemocnění Tvo tréninku vÝsledky studie

chronická obstrukční
plicní nemoc (CHOPN)

IMT IMT vedl k výraznějšímu zvýšení sfly nádechových svalů, ke snížení dušnosti, ke zlepšení

kvality života a ke snížení hospiíalizace než u kontrolní skupiny nemocných s CHOPN,
kteří IMT v teraoii neměli (1').

chronická obstrukční
olicní nemoc (CHOPN)

EMT Při EMT došlo ke zvýšení síly výdechových svalů a tím k usnadnění expektorace,

EMT měl také vliv na zvÝšení vytrvalosti a pracovní kapacity ( 1 8).

Asthma bronchiale IMT Po apiikaci IMT byla u žen s AB zvýšena síla nádechowých svalů, snížen výskyt dušnosti

a sníženo ažívání Pln-asonistů (19).

cvstická fibróza IMT IMT byl prováděn po dobu 8 týdnů. U skupiny s nízkou intenzitou tréninku i s vysokou

intenzitou tréninku došlo ke zvýšení hodnot maximá]ního nádechového tlaku na konci léčby,

oproti tomu u kontrolní skupiny (bez inspřačního svalového fuéninku) ke zyýšení nedošlo.

U skupiny s vysokou intenzitou tréninku dále došlo také ke zvýšení vitální kapacity a celkové
plicní kapacity, ke zvýšení maximálního fyzického zaííželí a maximální délky cvičení (4).

Roztroušená

skleróza mozkomíšní
IMT Desetitýdenní IMT vedl ke zvýšení síly nádechových svalů (8).

Roztroušená

skleróza mozkomíšní
EMT EMT vedl u nemocných s roztroušenou mozkomíšní sklerózou (EDSS 85) ke zlepšení

efektivitv kašle a tento efekt přetrvával 6 měsíců po ukončení terapie (5).

Transverzální míšní léze IMT,EMT Trénink dýchacích svalů vedl ke zvýšení síly výdechových svalů, zvýšení vitální kapacity

a reziduáního obiemu (17).

Duchennova svalová
dystrofie a spinální
sva]ová atrofie

IMT Po absolvování IMT došlo ke zvýšení síly a vytrvalosti nádechových svalŮ, během dvou let

nedošlo u nemocných k poklesu viání kapacity (9).

a druhu cvičení, které bude zaméíerré na trénink
dýchacích svalů (13). Trénink může býb silový vy-
trvalostní anebo zaměřený na zlepšení zapojení
dýchacích svalů do nádechu a výdechu (s nácvi-
kem správného poměru détky nádechu a výde-
chu).

V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky studií, kte-
ré se zab,ývaly inspiračním (IMT) a exspiračním
(EMT) svalovým tréninkem u nemocných s poru-
chami dýchání.

2.5. Dechové pomůcky Threshold inspirato-
ry muscle trainer a Threshold positive expi-
ratory pressrrre

Jednou z možností pro cílený trénink dýchacích
svalů je využití Threshold inspiratory muscle tra-
iner (IMT) a Threshold positive expiratory pres-
sure (PEP). Jedná se o dechové pomůcky, kterélze
.vy:užít pro dýchání proti odporu buď během náde-
chu nebo výdechu. Výhodou těchto pomůcek je
možnost jejich využití v jakékoli poloze a možnost
kombinace s ostatními technikami plicní rehabi-
litace (drenážni tec};lniky, techniky k usnadnění
expektorace, dechová g:ymnastika atd, ). Praktic-
ký nácvik dýchání s využitím dechových pomůcek
Threshold PEP a Threshold IMT však vyžaduje
dostatečné znalosti fyzioterapeutů nejen o proble-
matice poruch dýchání, ale také o základních po-
stupech, které se pro ovlivnění dýchání s těmito
dechovými pomůckami poaživají. Pro terapii ty-
to dechové pomůcky může pacientům předepsat
alergolog, pediatr nebo pneumolog.

Na dechoqfch pomůckách je možné nastavit ve-
likost odporu dle zjištěné maximáIní hodnoty ná-
dechového (Plmax) nebo výdechového (PEmax)

ústního či nosního tlaku.'většinou se tato hodno-
ta nastavuje na 30 7o maÁmáIního nádechového,
resp. qýdechového ústní}ro tlaku. Po nastavení od-
poru ryzioterapeut kontroluje, zda pacient zvláď-
ne správně dýchat přes dechovou pomůcku s na-
stayen]ím odporem (zachovÁni poměru délky ná-
dechu a v;í,dechu, udržení nastavené polohy těla,
správný dechový stereo§p atd.). Pokud to pacient
nezvládá, sniží íy zioterapeut odpor na dechové po-
můcce na takovou hodnotu, při které je pacient
schopen dodržet podmínky korigované pozice
a správného stereotypu dýchání. Pokud pacient
subjektivně netoleruje nastavený odpor (vyskyt-
ne se např. pocit tlaku v hlavě, pocit těžkého de-
chu, dušnost), je také možné odpor snížit. Pokud

Obn 1. Dýchání s dechovou pomůckou Threshold IMT v sedu
s oporou o horní končetiny.
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nemá fyzioterapeut od lékaře k dispozici hodno-
ty maximáIních nádechových a výdechových úst-
ních tlaků, nastavuje odpor dle subjektivního ma-
xima pacienta a dle hodnocení techniky dýcináni
s touto pomůckou.

Pro inspirační svalový trénink se používá Th-
reshold IMT. Cílem dýchání s touto pomůckou je
zlepšení kondice, zvýšení svalové síly a vytrvalos-
ti nádechových svalů. Při praktickém provádění
po nastavení příslušného odporu pacient dýchá
ústy přes dechovou pomůcku Threshold IMT. Pa-
cient má na nose nasazený nosní klip. Nádech je
proti odporu, ale není maximální, výdech je delší
než nádech. Celková doba cvičeni je vždy stano-
vena dle cíle cvičení a aktuálního zdravotního sta-
vu obvykle během prvního týdne 10-15 minut. Po-
stupně se celková doba prodlužaje ažna 30 minut
(obr. 1).

Exspirační svaloqy' trénink vede ke zvýšení síly
výdechoqfch svalů a je možné jej v3llžit i pro ná-
cvik efektivní expektorace. Pro EMT lze poažít de-
chovou pomůcku Threshold PEP. Výchori tluk nu
pomůcce obvykle nastavujeme na 30 7o naměíené-
ho maximálního výdechového ústního či nosního
tlaku (PEmax) dle cíle terapie. Při praktickém pro-
vádění po nastavení příslušného odporu pacient
vydechuje ústy přes tuto dechovou pomůcku ,Z na-
ší klinické pržrxe se nám osvědčilo při dýchání s de-
chovou pomůckou Threshold PEP preferovat ná-
dech nosem. U pacientů proto nepoužíváme nosní
klip, pokud je pacient schopen vydechovat pouze
ústy přes Threshold PEP, aniž by vydechoval i no-
sem. Pokud to pacient nezvládá,používáme i u Th-
reshold PEP nosní klip. I při dýchání s touto po-
můckou není nádech maximální, výdech je delší

než nádech a je proti nastavenému odporu. Celko-
vá doba cvičeníje vždy stanovena individuálně dle
cíle cvičení a aktuálního zdravotního stavu, ale ne-
přesahuje v prvním týdnu 15 minut v jednom se-
zení (obr. 2). Délku terapie můžeme zvyšovat do 30
minut. Při používání této pomůcky k usnadnění
mobility sekretu v dýchacích cestách je možno ji
použivat několikrát denně a pro efektivní expektÓ-
raci kombinovat s dalšími technikami pro usnad-
nění expektorace.

Pacient nesmí dýchání s pomůckami Threshold
IMT a Threshold PEP vnímat jako vyčerpávající,
nepříjemné, během dýchání by se neměly vysky-
tovat patologické souhyby (např. nadměrná eleva-
ce ramenních pletenců během nádechu, kyfotiza-
ce páteře během výdechu apod.). V prvním týdnu
terapie s těmito pomůckami je vhodné vložit pau-
zu přibližně jednu minutu po 5-10 proveden;i;ch
deších dle aktuálních schopností pacienta. Výše
uvedenou délku terapie a počet opakováníj e mož-
né měnit. Terapii stanovujeme individuálně dle
aktuálního zdravotního stavu a typu onemocně-
ní. Pokud nemocný není schopen obemknout rty
náustek a toto obemknutí udržet během dýchá-
ní, můžeme místo náústku použít obličejovou
masku (obr. 3). Při terapii s těmito pomůckami do-
poručujeme nemocným ve vložených pauzách do-
plňovat dostatečné množství tekutin k eliminaci
pocitu sucha v ústech.

3. ZÁvĚR _
Protože se v klinické praxi setkáváme nejen

s oslabením nádechových nebo výdechových sva-
lů u pacientů s onemocněním dýchacího systému,
ale také u ostatních onemocnění - roztroušená
mozkomíšni skleróza, transverzální míšní léze,
nervosvalová onemocnění atd., je velmi důležité
zvolit vhodnou terapii pro zvýšení svalové síly dý-
chacích svalů ajejich zapojení do dechového-"yL-

Obn 2. Dýchání s dechovou pomůckou Threshold PEP vleže
na boku.

Obr. 3. Threshold PEP s obličejovou maskou.
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lu. Po podrobném vyšetření lze pro terapii využit
také dechové pomůcky Threshold IMT a Thres-
hold PEP, které pacient může po zácviku s $lzio-
terapeutem využívat pro autoterapii. Cílem akti-
vace a posilování dýchacích svalů je předejít kom-
plikacím, které oslabení dýchacích svalů přináší,
a předcházet tak zhoršení celkového zdravotního
stavu a snížení kvality života nemocných s poru-
chami dýchání.
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