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1. kazuistika – žena 66 let   

OA: 
m. Pompe (glykogenosa II. typu) adultní forma od 03/2010 na enzym. terapii 
ICHS od 30 let
Stp. febris revmatica v 35 letech
Hypothyreosa
GER
coxartróza
Metabolický syndrom (obezita, DM II. typu, hypertenze, dyslipidémie)
Středně těžká spánková apnoe se susp. hypoventilací – odmítla titraci 2013

FA: Myozym, Lozap, Lokren, Furon, Euthyrox, Aulin



Nynější onemocnění a diagnostika

NO: 
07/2020 - postupné horšení dýchání, dušnost vleže 

- spirometrie - těžká restriktivní ventilační porucha 
(FVC vsedě 36%, vleže 21%)

09/2020 - ECHOkardiografie - systolická fce LK dobrá

Spánková anamnéza 09/2020:
ronchopatie, nycturie 2-3x, reflux 3x týdně, neosvěživý spánek, ranní bolest 
hlavy, nadměrná denní únava

Obj. vyšetření: porucha chůze chronicky o 2FH pro proximální slabost DKK, 
intolerance horizontály, otok DKK
saturace 88%, TK 135/69, puls 88/min



• 1. středně těžká spánková apnoe/hypopnoe – AHI 20,1

PSG  



2.  velmi nízká efektivita (15,5%) a fragmentace spánku, absence REM 

PSG



3. významná noční hyposaturace během spánku i za bdělosti

PSG    



4. Hyperkapnie při hypoventilaci při slabosti respiračních svalů při základním 
onemocnění

ABR ranní kapilární: pCO2 7,92 kPa

pCO2 



Terapie – neinvazivní ventilace (NIV) 

LUMIS 150 nastavení: EPAP 4-6mbar, PS 3-12mbar, DF 26, Va 7,2l/min, Ti 0,8-1,7s
na terapii - rAHI 4,7, výrazně zlepšena saturace (T 85 8,6%), pCO2 5,27

Kontrola compliance telemetricky



m. Pompe (glykogenosa II. typu) 

• AR dědičné onemocnění (mutace genu na 17q23)

• Deficit lysozomálního enzymu – alfa glukosidázy

• Forma infantilní – hypotonie, postižení i dýchacích svalů, kardiomegalie, úmrtí 
do 1 roku věku

• Forma adultní – začátek 2.- 6.dekáda, postižení svalů včetně bránice, 

pomalá progrese

• Dg: 
• elevace CK, AST, ALT, LDH
• EMG obraz myopatie, normální vedení nervy
• Svalová biopsie – 10x více glykogenu
• Suchá kapka – snížená aktivita glukosidázy

• Ter: enzymatická substituce - Myozym (glukosidasa) i.v. á 2 týdny

podpůrná ventilace - NIV



OA: 

• stp. iCMP 2013 v povodí ACM vpravo

• Obezita (BMI 35), arteriální hypertenze, dyslipidémie

• autoimunitní thyroiditis, ulcerozní proktokolitis

FA: Carzap, Godasal, Salazopyrin, Letrox, Euphyllin

NO: 

10/2019 – náhle vzniklá dušnost (v noci ortopnoe, bolí ji pravé rameno) 
opakovaně hospitalizace 10,11,12/2019

tracheostomie a UPV 12/2019 

Ukončení UPV 01/2020 – následně opět hospitalizace 02,03/2020 

Dg: chronická plicní hypertenze se středně těžkou restriktivní ventilační poruchou 
nejasné etiologie, podíl obezity a psychogenní složky na dušnosti

2. kazuistika – žena 71 let



06-07/2020

spirometrie – středně těžká restriktivní ventilační porucha (FVC 55%)

CT plic - bez intersticiálního plicního procesu, bez embolizace

RTG a skiaskopie hrudníku – bránice v expiračním postavení oboustranně, 
minimální pohyby bránice v rozsahu jednoho mezižebří

ECHO – normální funkce LK, plicní hypertenze, MI a TRI regurgitace

MR hlavy a krku – lehká mozková atrofie, C mícha bez ložiskových změn

Polygrafie: bez spánkové apnoe (AHI 2,5), hyposaturace T90 49,5%, T85 4,2%

09/2020 

EMG – axonální čistě motorická polyneuropatie DKK, incip. sy karpálního tunelu 
l.dx., vyloučena myopatie

Dg. Neuralgická amyotrofie n. phrenicus bilat. v.s.

Provedená vyšetření  - za hospitalizace na interní klinice 



Spánková anamnéza 10/2020:
neschopna spát na zádech, RLS 1-2x týdně, ronchopatie, přerušovaný spánek, 
ranní bolest hlavy 2x týdně, nadměrná denní únava

Obj. vyšetření: 

saturace 93%, TK 133/77, puls 91

tachypnoe (32/min), dyspnoe a ortopnoe

lehká paréza n. VII a končetin l.sin, hemihypestézie l.sin.

otoky perimaleolárně, paličkové prsty

Vyšetření v centru pro poruchy spánku a bdění



LUMIS 150 - nastavení EPAP 2mbar, PS 8-16mbar, DF 24, Va 7,3l/min, Ti 0,8-1,2s

Terapie a kompliance NIV 

Před terapií Na terapii

AHI 2,5 0,3

T90 49,5% 3%

T85 4,2% 0%

pCO2 4,82

Průměrná doba použití 7,5 hod
rAHI 3,1



Kontrola za hospitalizace  09/2021 

10/2019 FVC 38%
06/2020 FVC 55%
03/2021 FVC 72%

Subj.: spánek 7 hodin kontinuálně, ráno pocit „nafouknutí“, plynatost, říhání

NIV úprava nastavení: 

- EPAP 2mbar, PS 6-12mbar, DF 20, Va 6,8l/min

- PSG – rAHI 0, T90 0,9, pCO2 5,14



3. kazuistika – muž 49 let

RA: matka paréza bránice - amyotrofická neuralgie n. phrenicus bilat. v.s.

OA: 

• Arteriální hypertenze

• Obezita

• Dyslipidémie

• Hyperurikémie

• Pupeční kýla 

• Stp. perf. vředu žaludku

FA: Nebilet, Triplixam, Milurit, Atorvastatin, Lanzul



Nynější onemocnění

Náhle vzniklá dušnost, v poloze na zádech je schopen vydržet jen pár sekund, 
nemůže se nadechnout, musí se rychle posadit. 



Obj. vyšetření: Saturace 94%, TK 120/90, puls 93, dyspnoe a ortopnoe

Spirometrie – těžká restriktivní ventilační porucha  (FVC 37%)

RTG a skiaskopie hrudníku – vyšší postavení bránice oboustranně s částečně 
zachovalou pohyblivostí při nádechu a výdechu

Echokardiografie – norma

CT hrudníku - plicní parenchym i subfrenia bez patologického ložiska

- výrazná elevace bránice 

Bodypletysmografie: středně těžká restrikce (VC max 57%), normální plicní difuze 

Neurologické vyšetření – bez ložiskového nálezu 

EMG – normální nález na obou HK a PDK

ORL - dýchací cesty volné, bez KI k nasazení NIV 

Provedená vyšetření  



LUMIS 150 - EPAP 7mbar, PS 6-13mbar, DF 16/min, Va 6,0 l/min, Ti 1,0-2,0 s

Terapie – NIV za 17 dní od začátku obtíží 

Titrační noc: rAHI 0,2, T90 6,1%, pCO2 5,69, st.bikarbonát 30

Telemetricky kompliance: použití každodenní, průměrně 11 hod, rAHI 0,2 
08/2021 navýšení PS max 15



Dif. dg. parézy bránice Ehler E et al. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(3): 368-372

https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/archiv-cisel/2012-3-8


1. Vyloučení kardiální etiologie – srdečního selhání

EKG, ECHO, laboratorní vyšetření proBNP

2. Vyloučení plicní etiologie  – astma bronchiale, CHOPN, fluidothorax apod.

RTG, spirometrie

3. Průkaz slabosti dýchacích svalů - parézy bránice

RTG a skiaskopie, UZ pohybů bránice

CT hrudníku, LP, laboratorní vyšetření

EMG - vyloučení MG, myopatie, ALS, 
neuropatie (GBS, brachiálního plexu)

Ortopnoe - vyšetření 



Klinický obraz: paradoxní dýchání, ortopnoe během minut, tachypnoe 

Vyšetření: 

FVC < 50% a pokles vleže o 30% oproti stoji

MIP reflektuje sílu bránice – méně než - 60cmH2O (MEP bývá v normě)

SpO2, pCO2 

PSG – průkaz koexistující poruchy dýchání ve spánku

Transdiafragmatický tlak = Pdi = Pga-Ppl

- Pga - břišní tlak (měření v žaludku), Ppl - pleurální tlak (měření v jícnu)

- na vrcholu inspirace je negativní při paréze bránice

- zlatý standard, ale nebývá nutné

Terapie: NIV, event. UPV, stimulace n. phrenicus (úraz)

Bilaterální paréza bránice Bartolome RC, UpToDate Jul 2021



• Nejčastější příčina akutně vzniklé oboustranné léze bráničních nervů

• Klinický obraz: paradoxní dýchání s výrazným zhoršením dušnosti při ulehnutí, 
bolest (1 den až 2 týdny) na kraniální hraně lopatky, v oblasti ramene a paže, 
následně paréza a atrofie

• Léze bráničního nervu - v 6,6 % u sporadické formy a ve 14% u hereditární 
formy, u 10% může být i samostatně

• etiologie – mechanická (cvičení), imunologická (infekce př. HEV a vakcinace), 
genetická (AD, genu Sept9 na 17chrom)

• Spontánní úprava – významné zlepšení do 3 let

• Dg: FVC (snížení o 30%), MIP, EMG - motorická neurografie včetně n.phrenicus

• Ter: analgetika, kortikoidy, (IVIG), pregabalin, podpůrná ventilace – NIV

Neuralgická amyotrofie 
Kim TU, Chang MC. Neuralgic amyotrophy: an underrecognized entity. J Int Med Res. 2021;49(4),
Ehler E et al. Cesk Slov Neurol N 2012; 75/108(3): 368-372

https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/archiv-cisel/2012-3-8


• Ortopnoe – známka hypoventilace 
• Zjišťovat toleranci horizontály 
• AHI v normě - neznamená dýchání v normě
• vyšetřovat krevní plyny:

1. SpO2 – PG, PSG (oxymetrií) 
2. pCO2 – arteriální či kapilární - večerní, časně po probuzení

- transkutánní kapnometrií
• terapie hypoventilace = neinvazivní ventilace (LUMIS 150)

- nastavení EPAP, tlakové podpory, minutové alveolární ventilace, 
záložní dechové frekvence, času nádechu

- ne jen BIPAP S
• Po UPV zajistit pacienta NIV dle potřeby 

Závěr - poučení 




