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Respiraãní fyzioterapie.
BlaÏková D.
Odd. rehabilitace a fyzikální medicíny, MOÚ Brno

Plicní rehabilitace – multioborov˘ systém péãe o pacienty s chronick˘m plicním onemocnûním.

Smyslem plicní rehabilitace je dosaÏení a udrÏení maximálního stupnû nezávislosti pacientÛ ve spoleãnosti. NejdÛleÏitûj‰í-

mi odborníky plicní rehabilitace jsou pneumolog, fyzioterapeut, ergoterapeut. Cílem úspû‰né plicní rehabilitace je kladn˘ vliv

na psychiku pacienta, sníÏení du‰nosti, zv˘‰ení tolerance tûlesné zátûÏe, schopnost sebeobsluhy a denních ãinností (Activities

Daily Living). Má vliv na progresi nemoci, kontrolu pfiíznakÛ, ventilaci pacienta, kvalitu Ïivota, finanãní hospodárnost léãby.

Jejími sloÏkami jsou fyzioterapie (respiraãní fyzioterapie pacientÛ s pfiístrojovou nebo kyslíkovou podporou ventilace, jako

souãást chirurgické léãby – napfi. transplantace plic, pohybová léãba), sociální, nutriãní i psychologické poradenství, motivace

pacienta i jeho rodiny k léãbû.

Mezi objektivní pfiíznaky onemocnûní plic patfií ka‰el, du‰nost (ponámahová), zahlenûní. Subjektivnû pacient pociÈuje nedo-

statek vzduchu (nemohu se nadechnout), krátk˘ dech, tíhu na hrudníku (neschopnost vydechnout) a pocit sevfien˘ch svalÛ hrud-

níku-krun˘fie.

Dechová rehabilitace b˘vá indikována nejãastûji u pacientÛ s diagnózou: astma bronchiale, cystická fibróza, chronická

obstrukãní choroba plicní, dále u pacientÛ závisl˘ch na neinvazivní pfiístrojové ventilaãní podpofie.

PodpÛrné ventilaãní reÏimy:

• CPAP-continuous possitive airway pressure-bûhem nádechu i v˘dechu pfietlak zlep‰ující funkãní reziduální objem=zlep-

‰ení okysliãení u nedostateãného plicního objemu

• IPPB-Intermittent Positive Pressure Breathing

• BiPAP-bilevel possitive airway pressure

Léãebná rehabilitace zahrnuje:
• respiraãní fyzioterapii (hygienu d˘chacích cest, zlep‰ení ventilace, techniky pro inhalace)

• korekci postury tûla
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• dechovou prÛpravu

• zvy‰ování tûlesné zdatnosti spolu s dechem

• relaxaãní techniky, úlevové polohy

• fyzikální procedury

• mobilizaãní pohybová cviãení

Dechová gymnastika (DG)

Náplní DG je ekonomizace dechu. Polohy a pohyby tûla jsou podfiízeny procesu d˘chání. Cviãí se správné naãasování vde-

chu i v˘dechu. Rozeznáváme statickou, dynamickou, mobilizaãní, kondiãní DG.

Statická DG má za cíl obnovení fyziologického dechového vzoru, zab˘vá se posturou tûla, udrÏuje d˘chací cesty volné a otev-

fiené. Jde o prosté d˘chání bez souhybÛ ostatních ãástí tûla provádûné v rÛzn˘ch polohách.

Dynamická DG uÏ pfiidává pohyby konãetin, coÏ klade vy‰‰í nároky na organismus.

Vzniká postupná adaptace na zátûÏ.

Mobilizaãní DG je jiÏ koordinaãnû sloÏitûj‰í, jedná se o kombinaci v‰ech dechov˘ch fází, poloh a pohybÛ tûla. Zapojuje vel-

ké svalové skupiny, b˘vá ãasto zamûfiena na pfietûÏované svaly a automobilizaci kloubÛ.

Kondiãní DG je soubor tûlesného cviãení koordinovaného s d˘cháním, trvá 60 minut namísto obvyklé 45 minutové cviãební

lekce. Skládá se z úvodu a zahfiátí, vícevrcholové zátûÏe, relaxace a závûru.

Úlevové polohy v tísÀov˘ch situacích mají uvolÀující a zklidÀující vliv, navozují rychlou úlevu.

Vliv poloh tûla na d˘chání:

• otevfiené-hypoventilovaní-usnadÀují, kontrolují, uvolÀují, zvy‰ují dech. v˘kon

• zavfiené-hyperventilovaní-ekonomizují, redukují, sniÏují dech. v˘kon

Vertikální sed napomáhá bránici k její správné posturální funkci. K relaxaci se vyuÏívá masáÏního hlazení, protaÏení kÛÏe

a podkoÏí, kontrolní d˘chání a facilitace soft míãky.

Pfii cviãení s dûtmi provádíme kontaktní d˘chání a respiraãní handling tj. specifické doteky a zpÛsoby úchopÛ dítûte nejen

bûhem cviãení, ale i pfii jakémkoliv kontaktu s dítûtem.

U pacientÛ nespolupracujících, na ARO, JIP lze vyuÏít techniku kontaktního d˘chání a dále modifikaci reflexního cviãení

podle Vojtova principu – dechovou stimulaci z reflexních zón (reflexní lokomoce vyuÏívá svalové souhry dle motorické ontoge-

neze).

Pfii tréninku fyzické zdatnosti se vychází z hodnot spirometrického vy‰etfiení plic, které informuje lékafie o rozsahu obstruk-

ce d˘chacích cest. Hodnota tréninkové frekvence se urãí ze vzorce TF klid + [(TFmax – TF klid) x 0,6]. Z pohybov˘ch aktivit

jsou doporuãovány chÛze pro nenápadnost a nenároãnost, popfi. chÛze s holemi (nordic walking). Pfii pfieru‰ení dlouhodobého tré-

ninku mizí kladn˘ efekt (pokles du‰nosti, efekt sumace podnûtÛ rehabilitaãních vstupÛ) velice rychle a nastává dekondice, je pro-

to nutné neustále posilovat motivaci pacienta k léãbû. Vytrvalostní trénink má probíhat 3 x t˘dnû aÏ 45 min.

Respiraãní fyzioterapie – (RFT)

navrací pocit subjektivnû volného d˘chání. Je kladen dÛraz na princip dechové velocity, resp. lineální pomalosti. Cílem je

zv˘‰it prÛchodnost d˘chacích cest, sníÏení bronchiální obstrukce, kontrola zánûtÛ v d˘chacích cestách. 

Základní dechov˘ vzor:

nosem nádech – nádechová pauza – v˘dech ústy – v˘dechová pauza
Vliv dechov˘ch pauz inspiraãních i exspiraãních: myorelaxace, odpoãinek, prodlouÏení léãebného efektu konkrétní dechové

fáze, spou‰tí následující dechovou aktivitu.

V˘dechové techniky:

foukání (na zrcátko-malování, do ubrousku, do ruky, na míãek v dlani), vzdychání, prodlouÏené foukání, ústní brza, otevfie-

n˘ v˘dech, sakadovan˘-lokomotiva, pfieru‰ovan˘ v˘dech, aktivní v˘dech (aÏ dvojnásobnû dlouh˘ neÏ nádech), kontrolní d˘chá-

ní, usilovn˘ v˘dech a huffing; (zklidnit, prohloubení, zpomalení v˘dechu (ne prodlouÏení=síla) tzn. stejn˘ objem za del‰í ãas)-

timing, lokalizované d˘chání

Nádechové techniky:

kaskádov˘ nádech, pfieru‰ovan˘ nádech-nádechové schody, korekce inspiria (táhnutí), lokalizované d˘chání
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Ústní brzda – prevence únavy dechov˘ch svalÛ. Jedná se o zpomalen˘ brÏdûn˘ v˘dech s nafouknut˘mi tváfiemi pfies mírnû

staÏené koutky úst.

Kontrolovan˘ ka‰el (nev˘hoda nekontrolovatelného ka‰le – následuje nádech ústy, vysilující, ‰kodliv˘, neefektivní, stlaãu-

je plíce) – cílem je maximální kontrola ka‰le, rozpoznání lokalizace sputa a získání ãasu k napumpování vzduchu pod hlen a jeho

expektorace.

Má preventivní, antikolapsov˘ stav bronchÛ, je dostateãnû efektivní (1-2 zaka‰lání-‰tûknutí huffing). Nutno podotknout, Ïe

expektorace neznamená pouze ka‰el, je pouze jednou z technik.

K pfiekonan˘m postupÛm patfií poklepové a polohové drenáÏe, d˘chání do gumové rukavice. Polohové drenáÏe nejsou

pacienty dobfie tolerovány a u dûtí do dvou let vûku jsou vyslovenû nevhodné. Tzv. poklepové drenáÏe jsou kontraindikované

zvlá‰tû u hypersenzitivních stûn bronchÛ s tendencí ke kolapsÛm, navíc dochází k posunu hlenu níÏe do d˘chacích cest a k tvor-

bû hlenov˘ch zátek – atelektáz. V pfiípadû nekonstantního odporu v d˘chacích cestách, kter˘ vzniká pfii nafukování gumové ruka-

vice, dochází snáze ke kolapsÛm stûn plic a moÏnému pneumothoraxu, tedy po‰kození pacienta. U diagnostikovan˘ch pneumot-

horaxÛ se nesmí pouÏívat odporová cviãení rukama terapeuta a respiraãní flutter v akutním stádiu (pozdûji velmi opatrnû).

Oblíbená technika d˘chání brãkem do vody není vhodná opût kvÛli nekonstantnímu odporu v d˘chacích cestách, kter˘ je navíc

pfiíli‰ vysok˘.

Úãinnost RFT lze kontrolovat vy‰etfiením plicních funkcí (pfi. spirometrie, RTG), dále mûfiením saturace O2, expektoraãním

v˘sledkem. Subjektivnû má pacient d˘chat volnû, snadnûji, ãistû, tzv. prÛvanovû, nemûlo by stát namáhav˘m, vysilujícím.

Pfied vlastním dechov˘m tréninkem je nutno urãité prÛpravy, kdy se pacient zkoncentruje na trénink a zrelaxuje. Provést

korekci tûla pomocí tzv. Brüggerova sedu (osa hlava-pátefi-pánev), mobilizovat ztuhlé kloubní struktury (krk, ramena, hrudník,)

uvolnit staÏená sval. vlákna, hlavnû v abdominální a hrudní oblasti (mûkk˘mi technikami, postizometrickou relaxací (PIR), mobi-

lizaãní dechovou gymnastikou, míãkováním). Dále je vhodné provést nosní sprchu a uvolnit tak horní d˘chací cesty.

K úãinné hygienû d˘chacích cest vyuÏíváme DRENÁÎNÍ TECHNIKY
(Airways Clearance Techniques): 

Autogenní drenáÏ – (dle Chevailliera) pomocí vûdomû fiízeného d˘chání (u spolupracujících pacientÛ) je cílem odlepit, sesbí-

rat a evakuovat hleny bez nápadného vyka‰lávání, maximálnû otevfiít a provzdu‰nit periferii plic. Není ãasovû omezena. MÛÏe

b˘t ukonãena huffingem.

Vzorem je pomalé inspirium nosem, inspiraãní pauza, dlouhé a pomalé aktivní exspirium pfii otevfien˘ch a uvolnûn˘ch hor-

ních cestách d˘chacích. Souãástí jsou manuální vstupy pacienta i terapeuta. Lze ji kombinovat s inhalacemi nebo Flutterem.

Aktivní cyklus dech. technik – ACBT (The Active Cycle Of Breathing Techniques)-sloÏkami jsou kontrolní d˘chání, cvi-

ãení ke zv˘‰ení pruÏnosti hrudníku, technika silového v˘dechu a huffing

• kontrolní d˘chání do bfii‰ní oblasti s relaxací bránice se pouÏívá po expektoraci a k odpoãinku. Maximální úãinnost se

dostavuje v úlevov˘ch polohách. Poskytuje ãas ke kontrolovanému ka‰li, kter˘ usnadÀuje. Pacient vyvíjí pouze soustfie-

dûní, ale nezapojuje svaly aktivnû.

• zvy‰ování pruÏnosti hrudníku se provádí pomocí pomalého prohloubeného nádechu, kter˘ mobilizuje zablokované struk-

tury hrudní pátefie a protahuje svalové spazmy.

VyuÏívá i vstupu terapeuta na pfiechodu Ïeber a bfiicha ke stimulaci v˘dechového pohybu.

• technika prodlouÏeného v˘dechu tzv. FET (Forced Expiratory Technique) – je kombinací kontrolního d˘chání se 2-3 huf-

fing. v˘dechy. Jde o aktivní v˘dech s fiízenou rychlostí pfii uvolnûn˘ch horních cestách d˘chacích. Preexpiraãní pauza –

zadrÏení dechu na 2 – 3 sekundy na konci vdechu zpÛsobí mírné zv˘‰ení nitrohrudního tlaku, které umoÏní co nejdel‰í

moÏné proniknutí vdechnutého vzduchu do hlenem ucpan˘ch bronchiolÛ.

Huffing – expektoraãní technika prudkého v˘dechu pfii otevfien˘ch horních cestách d˘chacích

Oscillating (vibraãní) PEP (Positive Expiratory Pressure) systém d˘chání – specifické d˘chání proti variabilnímu odporu.

Úãinky PEP: prevence bronchiálních kolapsÛ, léãba atelektáz, dostateãná ventilace plic, usnadnûní expektorace, zlep‰ení

mobility hrudníku a nastolení fyziologick˘ch dechov˘ch vzorÛ.

Dechové trenaÏery napomáhají zv˘‰ením intrabronchiálního tlaku oxidaci bunûk organismu;

• exspiraãní-proti v˘dechovému odporu: Threshold PEP (do 20 cm3 H2O), High Pressure PEP (od 60 cm3 H2O), PEP mas-

ka (konstantní odpor do 20 cm3 H2O), New Acapella Choice (jemnûj‰í, chvûjiv˘ PEP), Flutter;

• inspiraãní-nádechové: (air flow)= Voldyne, Threshold IMT (inspiratory muscle training), Triflo – (pfievrácením lze i v˘dech),

Couche;
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Cviãení se skládá ze tfií fází:

1) provzdu‰nûní plic a zv˘‰ení prÛchonosti d˘chacích cest,

2) odhleÀování pomocí razantnûj‰ího v˘dechu,

3) expektorace

Flutter
Technika v˘dechu proti variabilního odporu, pfii kterém vzniká pozitivní v˘dechov˘ pfietlak (oscillating PEP). Odpor je nasta-

vován sklonem flutteru vÛãi ãelistem a velikostí v˘dechu.

Technika je mimofiádnû ‰etfiící stûny bronchÛ, zabraÀuje zánûtÛm, usnadÀuje v˘raznû odhleÀování posunem sekrece z perife-

rie do centra. Metodu lze pouÏít u seniorÛ stejnû jako u mal˘ch dûtí.

Zpoãátku se cviãí 3-4 v˘dechy, postupnû aÏ 10 min s pfieru‰ováním 4 i 5x dennû dle potfieby.

Lze kombinovat s inhalacemi, autogenní drenáÏí a huffingem.

Kontraindikace: pneumothorax, empyém, hemoptoe, tûÏké stavy ICHS, dekompenzované cor pulmonare, stavy po akutním

IM, náhlá CMP, tuberkulóza plic a trombembolická choroba.

Inhalace se provádí pomocí rÛzn˘ch typÛ nebulizátorÛ (napfi. E-Flow firmy Pari). Z technik se pouÏívá kontinuální i pfieru-

‰ovan˘ v˘dech, nádechové schody (pamalu nádech-táhnout táhnout v˘dech) Zpomalením vdechu se zvy‰uje inspiraãní objem

vzduchu a antibiotika se s kaÏd˘m vdechem dostávají níÏ do plic. Inhaluje se 10-15 min 3x dennû, pak se nejãastûji kombinuje

s flutterem. Nejãastûj‰ími chybami jsou krátk˘ nebo naopak pfiíli‰ dlouh˘ kfieãovit˘ v˘dech, prudk˘ rychl˘ krátk˘ vdech, absen-

ce inspiraãní pauzy.

V souãasnosti stále nejsou vyuÏívány v‰echny rozliãné moÏnosti respiraãní fyzioterapie.
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