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Abstrakt 

Autor:  Bc. Marie Hejnová 

 

Název: Vliv funkční elektrické asistované ergometrie na průměr svalu, dusíkovou a 

vodní bilanci kriticky nemocných 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce je zjistit vliv funkční elektrické asistované ergometrie 

(dále FES-CE) na průměr m. quadriceps femoris (dále m. QF) obou dolních 

končetin u kriticky nemocných pacientů. Dalším cílem bylo zhodnotit, zda 

naměřené hodnoty odpovídají změnám ve svalové tkáni a zda nejsou zkresleny 

otokem. 

 

Metody:  Intervenční skupina obdrţela denně intenzifikovanou fyzioterapii a FES-CE. 

Opakovaně byl měřen průměr m. QF diagnostickým ultrazvukem. Denně byla 

zaznamenána dusíková bilance pro objektivizaci katabolismu bílkovin a vodní 

bilance pro objektivizaci mnoţství zadrţovaných tekutin.  

      

Výsledky: Hodnoceno bylo 115 pacientů. Průměrný úbytek příčného průměru m. QF za 

první týden činil u intervenční skupiny 0,020 ± 0,070  cm/den, u kontrolní 

skupiny 0,017 ± 0,084 cm/den (p = 0,87). Od osmého dne byl výsledek opačný, 

pro intervenční skupinu činil průměrný úbytek 0,025 ± 0,047  cm/den a 

kontrolní skupinu 0,040 ± 0,076 cm/den (p = 0,38). Příjem dusíku byl 

statisticky významně vyšší u intervenční skupiny (p = 0,029). V prvním týdnu 

byla naměřena průměrná dusíková bilance u intervenční skupiny 0,56 ± 8,71 g 

dusíku/den u kontrolní skupiny −1,34 ± 9,36 g dusíku/den (p = 0,27). Prvních 

sedm dní tedy docházelo častěji k proteoanabolismu u intervenční skupiny. Od 

osmého dne byly dusíkové bilance vyrovnanější, u intervenční skupiny 

2,41 ± 8,30 g dusíku/den a kontrolní skupiny 1,85 ± 11,58 g dusíku/den 



 

 
 

(p = 0,83). Průměrná vodní bilance prvních sedm dní činila pro intervenční 

skupinu 862,2 ± 1313,9 ml/den, pro kontrolní skupinu 610,8 ± 1051,9 ml/den 

(p = 0,26). FES-CE má příznivý vliv na udrţení svalové hmoty od druhého 

týdne kritického stavu. Pro vyuţití FES-CE jako rehabilitační pomůcky kriticky 

nemocných pacientů je třeba dalšího výzkumu. 

 

Klíčová slova:  svalová slabost kriticky nemocných, objem svalu, dusíková bilance, vodní 

bilance funkční elektrická stimulace, diagnostická ultrasonografie, 

funkční elektrická asistovaná ergometrie 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract 

Author:  Bc. Marie Hejnová 

 

Title:  Effect of Functional Electrical Stimulation-Assisted Ergometry on Muscle 

Cross-Sectional Diameter, Nitrogen and Fluid Balance in Critically Ill 

 

Objectives:  The aim of this thesis was to investigate the effect of functional electrical 

stimulation-assisted cycling ergometry (FES-CE) on cross-sectional diameter 

of the quadriceps femoris (QF) muscle of both lower extremities in critically 

ill patients. Another objective was to evaluate if the measured values are 

responding to the changes in muscle tissue or are caused by an oedema. 

 

Methods:  The intervention group received daily intensified physical therapy and  

FES-CE. We measured cross-sectional diameter of the QF muscle repeatedly 

by a diagnostic ultrasound. We recorded daily nitrogen balance to objectivize 

catabolism of muscle and fluid balance to objectivize amount of cumulative 

fluid. 

 

Results: The total of 115 patients were evaluated. Average decrease of cross‑sectional 

diameter of QF muscle in the intervention group was 0.020 ± 0.070 cm/day, in the 

control group it was 0.017 ± 0.084 cm/day (p = 0.87). We registered an opposite 

result from the eighth day onwards, the intervention group had average decrease 

0.025 ± 0.047 cm/day and the control group 0.040 ± 0.076 cm/day (p = 0.38). The 

nitrogen intake was statistically significantly higher in the intervention group (p = 

0.029). Average nitrogen balance in the intervention group was 0.56 ± 8.71 g 

nitrogen/day and in the control group −1,34 ± 9,36 g/day in the first week 

(p = 0.27).  Protein anabolism occurred more often within the first seven days in 

the intervention group. Nitrogen balance started to be stable from the eighth day 



 

 
 

onwards, in the intervention group 2.41 ± 8.30 g nitrogen/day and in the control 

group 1.85 ± 11.58 g nitrogen/day (p = 0.828). Average fluid balance in the 

intervention group was 862.2 ± 1313.9 ml/day, in the control group 

610.8 ± 1051.9 ml/day (p = 0.26). FES-CE seems to preserve muscle mass in the 

critically ill after the first week of admission to the ICU. The potential use of  

FES-CE as a rehabilitation tool in critically ill patients needs to be further 

investigated. 

 

Keywords: ICU acquired weakness, muscle mass, nitrogen balance, fluid balance, 

functional electrical stimulation, diagnostic ultrasonography, functional 

electrical stimulation assisted cycling ergometry 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 
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CIM critical illness myopathy myopatie kriticky nemocných 

CINM critical illness neuromyopathy neuromyopatie kriticky nemocných 
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FES-CE 
functional electrical stimulation-assisted 

cycle ergometry 
funkční elektrická asistovaná ergometrie 

FNKV  Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

ICUAW intensive care unit acquired weakness svalová slabost kriticky nemocných 

KAR  klinika anesteziologie a resuscitace 

KN  kriticky nemocný 

LTV  léčebná tělesná výchova 

MMT  měkké a mobilizační techniky 

MRC Medical Research Council  

NF  neurofyziologický 

NMES neuromuscular electrical stimulation neuromuskulární elektrická stimulace 

m. QF  m. quadriceps femoris 

RHB  rehabilitace 

RFT  respirační fyzioterapie 

SIRS systemic inflammatory response syndrome syndrom systémové zánětlivé odpovědi 

UPV  umělá plicní ventilace 
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1 ÚVOD 

Mortalita pacientů v kritickém stavu se celosvětově sniţuje. Oproti dřívější době se 

daří zachraňovat pacienty ve velmi kritickém stavu. To s sebou přináší dříve nepoznané 

problémy. Jedním z nich je svalová slabost, která se vyskytuje u 25–50 % kriticky 

nemocných pacientů. Ti bývají delší dobu hospitalizováni a déle připojeni k umělé plicní 

ventilaci (dále UPV). Delší hospitalizace s sebou nese nejen značné finanční náklady, ale 

také horší funkční výsledky hospitalizovaných, které přetrvávají i několik let. Navíc 

svalová slabost brzdí rekonvalescenci. Longitudinální observační studie ukazují, ţe během 

prvních 10 dní dochází denně průměrně k 2–3% úbytku svalové hmoty. Cílenou léčbu 

nemáme a protektivní faktory mají jen omezený vliv. Nabízí se časná fyzioterapie a 

mobilizace pacientů. Ti jsou však často v bezvědomí, coţ omezuje terapeutické moţnosti. 

Neuromuskulární elektrickou stimulací (dále NMES) bylo dosaţeno pozitivních výsledků 

na svalový objem a svalovou sílu u pacientů s chronickým onemocněním jako je CHOPN. 

Některé studie ukazují dobré výsledky i u pacientů v kritickém stavu. Funkční elektrická 

asistovaná ergometrie doplňuje neuromuskulární stimulaci o pasivní ergometrii. Je jedním 

ze způsobů, jak po čas katabolické fáze onemocnění udrţet svalovou hmotu do doby, kdy 

bude pacient schopen aktivního pohybu.  

Sval je z velké části tvořen vodou. Ta reprezentuje aţ 30 % veškeré tělesné vody. I 

proto se můţe objem svalové tkáně významně měnit v závislosti na dehydrataci nebo 

naopak na objemovém přetíţení. Pro kriticky nemocné jsou typické výkyvy ve vodní 

bilanci, které mohou přesunem tekutin mezi jednotlivými kompartmenty způsobovat otok 

svalové tkáně. Tyto změny při měření průměru svalu diagnostickou ultrasonografií nemusí 

být patrné. 

Druhou z nejvýznamnějších sloţek svalové tkáně jsou bílkoviny. U kriticky 

nemocných dochází ke změnám v energetickém metabolismu. Stresové hormony a 

prozánětlivé cytokiny navozují proteokatabolický stav, který se podepisuje na úbytku 

svalové tkáně. Aminoskupiny obsaţené v proteinech jsou pro tělo dále nevyuţitelné. Proto 

poměr jejich příjmu a výdeje je odrazem proteinového metabolismu.   

 

 



. 
 

12 
 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

 Teoretická východiska byla zpracována na základě literární rešerše. V databázích 

PubMed, Google Scholar a Web of Science byly vyhledány články obsahující hesla: 

intensive care unit acquired weakness, muscle, muscle mass, critically ill, ICU, fluid 

balance, nitrogen balance, rehabilitation, functional electrical stimulation, neuromuscular 

electrical stimulation. Rok publikace nebyl omezen. Dále byly pouţity zdroje nalezených 

článků a odborné publikace vztahující se k tématu.  

2.1 Svalová slabost kriticky nemocných 

Svalová slabost kriticky nemocných (dále ICUAW) je akutní klinicky zjistitelná 

svalová slabost vyskytující se u pacientů v kritickém stavu, kdy ostatní příčiny svalové 

slabosti byly vyloučeny (Taylor 2018). Vincent a Norremberg (2009) definují ICUAW jako 

svalovou slabost, která se nově vyvine u kriticky nemocného pacienta bez identifikované 

příčiny jiné neţ syndrom systémové zánětlivé odpovědi (dále SIRS). 

2.1.1 Incidence 

Incidence je vysoká a liší se u různých autorů. Zadák a Havel (2007) uvádí, ţe 

polyneuromyopatií kriticky nemocných trpí 50–80 % pacientů v intenzivní péči. Po sedmi 

dnech hospitalizace dokonce 90 %. Dle Griffithse a Halla (2010) je po sedmi dnech UPV 

svalová slabost zjistitelná u 25 % pacientů. Při pouţití elektrokondukčních studií uvádí 

incidenci okolo 58 %. Pokud je přítomná sepse, mluví aţ o 100% výskytu. Stevens et al. 

(2007) identifikovali výskyt u 46 % kriticky nemocných pacientů.  

2.1.2 Podtypy ICUAW 

Rozeznáváme tři základní typy ICUAW podle postiţení svalové, nervové nebo obou 

sloţek.  

První byla popsána polyneuropatie kriticky nemocných (dále CIP) Charlesem F. 

Boltonem v roce 1984 u pěti septických pacientů, které se opakovaně nedařilo odpojit 

od ventilátoru a kteří zároveň trpěli významnou slabostí končetin. Byla zjištěna primární 

distální axonální degenerace motorických i senzorických vláken, která se klinicky 
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i elektrofyziologicky odlišovala od polyradikuloneuritidy (Bolton et al. 1986, Jiroutková a 

Duška 2011). Sánchezová et al. (2018) mluví o demyelinizaci nervu, pro kterou je 

typickým nálezem zpomalené vedení při kondukčních studiích. U tohoto podtypu pacienti 

ztrácí vnímání bolesti, teploty a vibrací v distálních částech končetin. Svalová síla je taktéţ 

oslabena (Amblér 2001). 

Druhým podtypem svalové slabosti kriticky nemocných je myopatie kriticky 

nemocných (dále CIM), kde je zachovalé čití. Dělí se na kachektickou myopatii, 

myozinovou myopatii a nekrotickou myopatii. Pro jejich rozlišení je třeba histologický 

rozbor. Klinicky zjistíme sníţenou svalovou sílu, ale čití je zachováno (Taylor 2018, 

Amblér 2001). 

Třetím podtypem je neuromyopatie kriticky nemocných (dále CINM), která 

postihuje jak neuronální tak svalovou sloţku. Klinicky se chová jako CIM i CIP 

(Taylor 2018). 

Podtypy se odlišují na základě elektrofyziologických studií nebo svalových biopsií. 

Diagnostikujeme je dle elektromyografie (dále EMG), nebo evokovaných potenciálů. 

Výsledky vyšetření sice umoţní diferencovat podíl postiţení svalu a nervu na svalové 

slabosti, avšak specifickou terapii pro svalovou ani nervovou komponentu zatím nemáme. 

Navíc normální EMG nálezy nevylučují přítomnost ICUAW, zvláště u prolongovaně 

kriticky nemocných. EMG se nedá povaţovat za spolehlivý prediktor prognózy pacienta, 

neboť je moţné, ţe za svalovou slabost zodpovídá prostá atrofie kosterních svalů 

s normálními nálezy na EMG (Amblér 2001, Bittner et al. 2009, Griffiths a Hall 2010, 

Jiroutková a Duška 2011). 

2.1.3 Etiopatogeneze ICUAW 

Přesný patofyziologický mechanismus vzniku ICUAW zatím není znám. 

Předpokládá se součinnost mnoha faktorů, mezi které patří například poruchy 

mikrocirkulace, charakteristické pro pacienty v sepsi. V kritickém stavu také dochází k 

poruchám nervů aţ axonální denervaci, coţ vede k rozvoji CIP. Další z uvaţovaných příčin 

jsou oxidativní stres vyskytující se u SIRS, mitochondriální dysfunkce, inaktivace 

sodíkových kanálů nebo také proteázami navozený katabolismus svalu. Všechny zmíněné 
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činitele hrají svou roli v různé míře (Jiroutková a Duška 2011, Fossat et al. 2018,  

Taylor 2018).  

Tumor necrosis factor je důleţitým mediátorem myogeneze a zvyšuje se následkem 

zranění, nemoci nebo tréninku. Na druhou stranu u chronických onemocnění podporuje 

sníţení svalové síly (Bittner et al. 2009, Reid a Moylan  2011). Sedmý den na JIP je zvýšen 

ubiquitin-proteasomový systém účastnící se intracelulární degradace proteinů (Santos et al. 

2016). U pacientů se závaţným kritickým onemocněním navíc zjišťujeme dysfunkci 

sarkolemy. Dochází k abnormalitám její excitability včetně sníţené rychlosti vedení, ke 

zvýšené relativní refrakční periodě a sníţené excitabilitě vláken.  

(Weber-Carstens et al. 2009, Santos et al. 2016). Navíc je ve svalových vláknech porušena 

intracelulární fluktuace Ca
2+

, která mění excitabilitu svalové membrány a citlivost 

myofilament na cytoplasmatickou koncentraci Ca
2+

 v průběhu cyklu kontrakce-relaxace. 

Abnormalitu vykazují i svalové sodíkové kanály, coţ ovlivňuje jak základní klidový 

membránový potenciál, tak depolarizaci v reakci na akční potenciál (Callahan 

a Supinski 2009, Jiroutková a Duška 2011, Batt et al. 2017). 

2.1.3.1 Imobilizační syndrom 

Vlivem kritického stavu či sedace mohou být kriticky nemocní pacienti upoutáni na 

lůţko i několik týdnů vyjma rehabilitace (dále RHB), hygieny a polohování. Proto je třeba 

myslet i na dopady imobilizačního syndromu.  

Po 14denním klidu na lůţku dochází u zdravých jedinců k 15% poklesu maximální 

síly extenzorů kolene (Bamman et al. 1998). U imobilních pacientů dochází ke 

komplikacím, jako jsou svalové atrofie, TEN, inzulinová rezistence, mikrovaskulární 

dysfunkce a atelektázy plic. Zvýšené je i riziko dekubitů a dochází k útlumu ortostatického 

reflexu. Bez pravidelné rehabilitace dochází ke zkrácení kloubních pouzder a kontrakturám 

svalů (Brower 2009, Griffiths a Hall 2010). 

2.1.3.2 Rizikové faktory 

Mezi rizikové faktory patří imobilita, SIRS, dlouhodobé připojení k UPV, 

multiorgánové selhání, vysoké dávky kortikosteroidů, svalová relaxancia a hyperglykémie 

(Griffiths a Hall 2010, Fossat et al. 2018. Taylor 2018). Jiroutková a Duška (2011) navíc 
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jako rizikové faktory uvádí ţenské pohlaví, renální selhání, hyperosmolární stav, nutnost 

parenterální výţivy, delší hospitalizaci na oddělení anesteziologie a resuscitace (dále ARO), 

nízké hladiny sérového albuminu, podporu oběhu katecholaminy, encefalopatii a 

přetrvávající orgánovou dysfunkci. Farmakologické dávky růstového hormonu sice 

zvyšovaly syntézu proteinů, ale měly vyšší mortalitu pacientů (Gamrin et al. 2000).  

2.1.3.3 Protektivní faktory 

Mezi protektivní faktory řadíme včasnou stabilizaci vitálních funkcí, kauzální léčbu 

zmírňující dopad SIRS, interrupci sedace a sníţené podávání myorelaxancií, vhodně 

volenou nutrici pro prevenci sarkopenie, intenzivní rehabilitaci, včasnou mobilizaci 

pacienta a řešení mitochondriální dysfunkce pomocí intravenózního inzulinu (Griffiths a 

Hall 2010, Jiroutková a Duška 2011, Lee a Fan 2012, Ševčík et al. 2014, Puthucheary 

2017). Sánchezová et al. (2018) připouští moţný efekt výţivových a antiooxidačních 

doplňků, aktivovaný protein C a imunoglobuliny. 

Brower (2009) poukazuje na význam odpočinku, kdy jsou metabolické zdroje 

vyuţívány k reparaci poškozených tkání. Při svalové inaktivitě se sniţuje celková poptávka 

po kyslíku. Ušetřený kyslík můţe být tím pádem doručen poškozeným tkáním, orgánům a 

CNS. Odpočinek rovněţ sniţuje riziko pádů, ischemické choroby srdeční a dysrytmií. 

Bolest navozená pohybem poškozených částí těla je také niţší. Dostatečná doba spánku je 

důleţitá pro imunitní a neurologické funkce (Brower 2009, Griffiths a Hall 2010). 

2.1.4 Změny ve svalovém vláknu v průběhu kritického stavu 

Ve svalovém vláknu dochází jak ke kvalitativním, tak kvantitativním změnám. 

2.1.4.1 Kvantitativní změny 

Svalová atrofie u pacientů na ARO je vyšší neţ u pacientů upoutaných na lůţku 

(Trappe et al. 2007) nebo se systémovým onemocněním za srovnatelnou dobu (Guo et al.  

2013). 

V podmínkách intenzivní péče dochází u závaţných stavů denně k 2–3% úbytku 

svalové hmoty, především během prvních deseti dní (Puthucheary 2017). Annetta et 
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al. (2017) ve své studii uvádí, ţe největší úbytek svalu byl zaznamenán v období mezi 

pátým a dvacátým dnem hospitalizace. 

Na dolních končetinách nacházíme významně vyšší odbourávání svalů neţ na 

horních končetinách (Pattanshetty a Gaude 2011, Turton et al. 2016, Katari et al. 2018). 

Rychlost odbourávání svalů závisí na mnoţství selhávajících orgánů. Pacienti 

s jedním selhávajícím orgánem neztrácejí téměř ţádnou svalovou hmotu, s dvěma aţ třemi 

selhávajícími orgány přichází aţ o 20 % a se čtyřmi a více selhávajícími orgány ztrácí 

v průměru 26 % svalové hmoty za prvních 10 dní. Při propuštění z nemocnice sice váţí 

stejně jako při příjmu, ale najdeme u nich významně vyšší procento tuků neţ před 

hospitalizací. Tento stav trvá aţ dva roky (Wischmeyer et al. 2017). Retrospektivní studie 

CT snímků ukazují, ţe větší mnoţství svalové hmoty je prediktorem niţší úmrtnosti u 

kriticky nemocných pacientů (Gruther et al. 2008, Baracos et al. 2010, Martin et al. 2013, 

Moisey et al. 2013, Weijs et al. 2014). 

2.1.4.2 Kvalitativní změny 

Svalové biopsie u myopatií KN prokázaly tři hlavní typy patologických změn. První 

jsou atrofie vláken typu II, označované také jako „disuse atrophy―. Dalším typem je 

nekróza svalových vláken. Třetím typem změn je selektivní ztráta silných (myosinových) 

filament (na rozdíl od atrofie z nečinnosti, kde jsou preferenčně odbourána aktinová 

vlákna) (Amblér 2001, Bittner et al. 2009, Griffiths a Hall 2010, Fridrich, 2018). 

Na mikroskopické úrovni dochází ke sniţování obsahu kontraktilních bílkovin 

(proteolýza), jader (apoptóza) i mitochondrií, které jsou funkčně defektní (bioenergetické 

selhání). Postiţení svalu u kriticky nemocného tedy zahrnuje jak funkční defekt (myopatii), 

tak úbytek tkáně (sarkopenii) (Jiroutková a Duška 2011, Callahan a Supinski 2009). 

2.1.5 Klinické příznaky a vyšetření 

Zlatým standardem v diagnostice CIP a CIM je pečlivé neurologické vyšetření 

společně s EMG (Grimm et al. 2013). 

Svalová slabost kriticky nemocných se vyznačuje difúzní slabostí dýchacích svalů a 

končetin především distálně, dle Ambléra (2001) najdeme u myopatie kriticky nemocných 
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častěji proximální převahu motorického deficitu. Změny v metabolismu bránice jsou patrné 

jiţ po šesti hodinách UPV (Zergeroglu et al. 2003). Dle Taylora (2018) mimické a ţvýkací 

svaly nebývají postiţeny, stejně jako autonomní nervový systém. Ševčík et al. (2014) 

uvádí, ţe autonomní nervový systém můţe být postiţen, ale v podmínkách kriticky 

nemocných je jeho postiţení těţko detekovatelné. Šlachookosticové reflexy bývají sníţené 

nebo vyhaslé. Úbytek svalové hmoty nemusí být hned patrný kvůli otokům končetin. U 

neuropatické komponenty najdeme areflexii. Svalové atrofie jsou pozdním příznakem 

(Amblér 2001, Ševčík et al. 2014, Taylor 2018). Při oslabení respiračního svalstva lze u 

pacientů nepřipojených na UPV pozorovat rychlé plynulé dýchání, zapojení pomocných 

dýchacích svalů a paradoxní dýchání, které značí slabost bránice. Intubované pacienty 

trpící ICUAW lze jen těţko odpojit od UPV. Dalšími příznaky jsou chraplavý hlas, 

„sakadovaná― mluva z nedostatku vzduchu, neúčinný kašel vedoucí k akumulaci 

bronchiální sekrece, atelektázám plic a riziku aspirace (Pattanshetty a Gaude 2011, Sánchez 

et al. 2018, Taylor 2018). 

Svalová slabost se objevuje nejdéle jeden týden po nástupu kritického stavu (Taylor 

2018). Ševčík et al. (2014) uvádí, ţe ke klinické manifestaci svalové slabosti obvykle 

dochází v průběhu třetího aţ čtvrtého týdne trvání kritického stavu.  

Svalová síla končetin se posuzuje dle Medical Research Council skóre (MRC), 

který hodnotí abdukci paţí, flexi loktů a dorzální flexi zápěstí. Na dolních končetinách flexi 

kyčlí, extenzi kolen a dorzální flexi v hleznech. Měří se maximální vyvinutá síla na stupnici 

0–5, kdy maximum dosaţených bodů je 60. Nula vyjadřuje ţádný pohyb, 1 záškub svalu, 2 

pohyb bez gravitační tíţe, 3 pohyb proti gravitaci, 4 pohyb proti odporu, 5 normální sílu 

svalové skupiny. ICUAW je definováno jako skóre méně neţ 48 (Hough et al. 2011). 

Vyšetření svalové síly je v podmínkách intenzivní péče ztíţeno změnami vědomí, sedací, 

bolestí nebo třeba nedostatkem motivace vyšetřovaného. Testování můţe zkreslit proces 

učení. Svalová síla se dá dále vyšetřit pomocí dynamometrů a myometrů (Bittner et al. 

2009). 

Neurologické vyšetření by mělo dále zahrnovat posouzení vědomí a kognitivních 

funkcí, kraniálních nervů, motoriky a vyšetření čití, šlachookosticových reflexů a 

koordinace (Taylor 2018). 
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Taylor (2018) určuje diagnózu na základě splnění kritérií 1, 2, 5 a 3 nebo 4: 

1. Slabost se objevuje po jednom týdnu od nástupu kritického stavu. 

2. Slabost je generalizovaná, stranově symetrická, postihuje proximální i 

distální svaly a nepostihuje kraniální nervy. 

3. MRC skóre je niţší neţ 48 (nebo průměrné skóre méně neţ 4 u všech 

testovaných skupin) měřeno více jak dvakrát s rozdílem alespoň 24 hodin 

mezi měřeními. 

4. Pacient je závislý na UPV. 

5. Příčina slabosti se netýká základního kritického onemocnění. 

2.1.6 Diferenciální diagnóza 

Nejdříve je nutné se ujistit, zda svalová slabost nebyla přítomna před hospitalizací. 

Nedostatečná svalová síla u KN můţe být následkem poruchy centrálního nervového 

systému, kmenové nebo míšní léze, poruchy periferního nervového systému, toxické 

neuropatie, uţívání myorelaxancií, perzistující neuromuskulární blokády (kombinací 

některých léčiv) a botulismu, rabdomyolýzy po rozsáhlém zhmoţdění, ischemie po 

kompartment syndromu, léky navozené toxické myopatie nebo traumatu. Je třeba vyloučit 

syndrom Guillain-Barré, Lambert-Eastonův syndrom, myastenii gravis, svalovou dystrofii, 

dermatomyozitidu, polymyozitidu, akutní intermitentní porfyrii, vaskulitidu, amyotrofickou 

laterální sklerózu, poliomyelitis-like syndrom ve spojení s vysokými dávkami 

kortikosteroidů, závaţnou hypokalémii, hypofosfatémii a hypomagnezémii (Amblér 2001, 

Sánchez et al. 2018, Taylor 2018). 

2.1.7 Prognóza 

Prognóza není přívětivá. ICUAW vede k prolongovanému odpojování od UPV, 

které je spjato s delší hospitalizací (a imobilitou) a tím vyšší morbiditou aţ mortalitou v 

důsledku pneumonie, hluboké ţilní trombózy nebo plicní embolie. ICUAW vyţaduje 

dlouhodobější rehabilitaci, zaměřenou na reinervaci a nárůst svalové hmoty. Průměrně 

60 % pacientů s diagnostikovanou ICUAW umírá do jednoho roku (Taylor 2018, 

Wischmeyer et al. 2017). Z přeţivších se přibliţně 70 % plně uzdraví, 50 % se do jednoho 
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roku navrátí do práce (Wischmeyer et al. 2017) a 30 % zůstává s různou mírou následků 

trvající i pět let (Herridge et al.  2003, Taylor 2018).  

Santosová et al. (2016) hodnotila po půl roce svalový průřez, sílu a biopsii pacientů 

propuštěných z intenzivní péče. Výsledkem byl sníţený příčný průřez m. quadriceps 

femoris (dále m. QF) u 73 % pacientů oproti normám pro věk a pohlaví. Max. izometrická 

síla m. QF nekorelovala s příčným průřezem, byla niţší, stejně tak MRC skóre, ačkoli 

vedení nervem a počet mitochondrií byly v normálu. Ve svalových biopsiích byly nalezeny 

niţší počty satelitních buněk. Tyto nálezy naznačují jejich moţnou úlohu v obnově objemu 

svalů. Stejná autorka připouští moţný terapeutický efekt v inhibici  

ubiquitin-proteazomového systému u pacientů v akutní fázi. 

2.2 Metabolismus kriticky nemocného 

Kriticky nemocní jsou vystaveni silnému stresu, jako je trauma, sepse, 

multiorgánové selhání nebo závaţná operace. Za takových podmínek probíhá v těle 

hypermetabolismus, jehoţ cílem je mobilizace energetických rezerv pro zajištění dostatku 

energie pro obranné reakce a reparaci tkání (Zadák 2008, Oshima et al. 2016). 

Metabolismus probíhá ve dvou fázích:  

2.2.1 Fáze hypometabolická 

Fáze hypometabolická (také fáze odlivu nebo fáze šoku), trvá přibliţně  

24–48 hodin. Nastává bezprostředně po inzultu, ale nemusí být přítomna u všech KN. 

Typické je celkové potlačení metabolické aktivity tkání a sníţení spotřeby kyslíku. Sniţuje 

se minutový srdeční objem, na periferii se působením katecholaminů a stresových hormonů 

objevuje výrazná vazokonstrikce. Tím se hromadí v tkáních laktát a vzniká metabolická 

acidóza. Zvyšuje se glykémie za současného vzniku inzulinové rezistence. Sniţuje se 

sekrece inzulinu. Aktivací lipolýzy se vyplavují mastné kyseliny, které nejsou dostatečně 

rychle metabolizovány a hromadí se v plazmě. Vyšší propustnost kapilár a retence sodíku 

vede často k enormnímu úniku tekutin do intersticia. Tím se prodluţuje dráha mezi 

kapilárou a buňkou, coţ vede k hromadění katabolitů a nedostatečnému přísunu ţivin. 

Selhává transportní mechanismus na buněčné membráně a sodík následován vodou je taţen 

do buňky. Nejčastější komplikací této fáze je oběhová nestabilita, proto hlavní 
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terapeutickou podporou je doplnění tekutin do oběhu. Většina dějů je spouštěna stresovými 

hormony (Zadák 2008, Oshima et al. 2016).  

2.2.2 Fáze hypermetabolická  

Neboli fáze přílivu přichází většinou 48 hodin po inzultu (u závaţných stavů se plně 

rozvíjí po sedmi dnech) a navazuje na fázi hypometabolickou. Organismus v této fázi 

dosahuje dlouhodobější metabolické a energetické rovnováhy. V různé míře se jako obrana 

proti inzultu rozvíjí SIRS, charakterizovaný vyplavením zánětlivých cytokinů, interleukinů 

a dalších mediátorů. Minutový srdeční výdej se vrací k normálu, dochází k vazodilataci, 

zvláště ve viscerální oblasti. Přetrvává retence sodíku a hypervolemie aţ generalizovaný 

edém. Zvyšuje se katabolismus proteinů a se zpoţděním dochází ke zvýšeným ztrátám 

dusíku. I přes adekvátní výţivu nedochází k zastavení katabolismu bílkovin (Hoffer 2003, 

Choudry et al. 2006). Rozkládán je i albumin, coţ vede k dalšímu úniku tekutin do 

intersticia. V této fázi je důleţitá adekvátní výţiva a kontrola glykémie inzulinem (Zadák 

2008, Oshima et al. 2016). 

Zvyšují se energetické nároky, které jsou hrazeny převáţně z proteinů. Postupně 

dochází k vyšší utilizaci mastných kyselin a tukových rezerv, i kdyţ po čas hospitalizace 

nedosahují hodnot nestresového hladovění. Nadbytečné volné mastné kyseliny mohou být 

toxické pro neurony, navíc se za vzniku steatózy ukládají v játrech. Nadbytečná glukóza 

z oběhu začíná být postupně utilizována. Stále probíhá nadměrná glukoneogeneze, která se 

nedá suprimovat exogenně přiváděnou glukózou (Wolfe 1999). Organismus vyuţívá 

převáţně endogenní zásoby, postupně je schopen utilizovat i exogenní energetické zdroje 

(Zadák 2008, Oshima et al. 2016). Bazální metabolismus je v případě sepse zvýšen aţ 

o 50 % (Rokyta et al. 2015). Více v tabulce 1.  

Tabulka 1: Přehled využití endogenních a exogenních zdrojů energie (převzato z Oshima et al. 

2016) 

 

Fáze kritického onemocnění 

Akutní  Subakutní Post akutní 

Utilizace 

energetických 

zdrojů 

Endogenní Maximální Sniţující se Okrajový 

Exogenní Minimální Zvyšující se Maximální 
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2.2.3 Výţiva 

Výţiva kriticky nemocných se počítá z nepřímé kalorimetrie, poměrem 

spotřebovaného kyslíku a vydechovaného oxidu uhličitého, a odpadu urey. Měření 

nepřímou kalorimetrií je přesnější, ale v praxi se více setkáme s výpočtem pomocí rovnic. 

Bazální energetický výdej, vypočítaný pomocí Harrisson-Benedictovy rovnice, je 

přepočítán na celkovou energetickou potřebu. Tato rovnice zahrnuje kromě bazální 

energetické potřeby také energetický výdej způsobený tělesnou teplotou, aktivitou pacienta 

a závaţností onemocnění (Zadák 2008, Ševčík et al. 2014). 

V akutní fázi je třeba počítat s vyuţitím endogenních zásob, takţe exogenní výţiva 

hradí asi 80 % potřebných kalorií (Oshima et al. 2016). Proto se stanovuje kalorický cíl, 

který udává, kolik ţivin chceme pacientovi dodat (Ševčík et al. 2014). Příliš velký přísun 

výţivy (overfeeding) vede k vyšším nárokům na ventilaci (zvýšením produkce CO2), 

hyperglykémii, jaterní steatóze, vyššímu výskytu infekčních komplikací a vyšší mortalitě. 

Nedostatečný energetický přísun (underfeeding) vede k negativní energetické bilanci, 

zvyšuje se počet infekcí, prodluţuje se doba na ARO a pojí se s vyšší mortalitou (Ševčík et 

al. 2014). 

Dodávka proteinů u KN by měla činit 1,3–1,5 g/kg/den (Kazda 2012). Alingstrup 

(2012) doporučuje 1,5 g bílkovin na kg a den. Potřebu aminokyselin zpřesníme podle 

obsahu urey v moči (Zadák a Havel 2007). Při velmi časném kontinuálním dodání 

aminokyselin byl pozorován útlum proteosyntézy ve svalech (Katari et al. 2018). Glukóza 

je denně přiváděna v mnoţství 4–5 mg/kg/den, společně s inzulinem. Tuky a glukóza jsou 

v poměru 50:50 nebo i niţším 30:70. V prvních dnech je přívod tuků menší neţ 

0,1 g/kg/den (Kazda 2012). 

2.2.3.1 Proteiny 

Aminokyseliny, základní stavební látky proteinů, se v těle neskladují, ale po 

vstřebání ze střeva jsou ve zdravém organismu vyuţity pro syntézu stavebních, 

transportních, regulačních a imunitních proteinů (Tomé a Bos 2000, Rokyta et al. 2015).  
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Výsledkem signalizace zánětlivých mediátorů a stresových hormonů je rozpad 

proteinů na aminokyseliny, které jsou dále vyuţity k syntéze proteinů akutní fáze a ke krytí 

negativní energetické bilance, tedy ke glukoneogenezi a syntéze mastných kyselin. Přesun 

proteinů na počátku závaţného stavu popisuje obrázek 1. Anabolická signalizace je 

v útlumu. Nabídka aminokyselin výţivou do jisté míry stimuluje syntézu proteinů, ale 

nezastaví katabolismus svalu. Tento jev, označovaný jako anabolický odpor, je během 

akutní fáze běţný (Oshima et al. 2016, Rooyackers et al. 2017).  

 

Obrázek 1: Přesun proteinů v zátěži — plazmatické proteiny se přesouvají do reaktantů 

akutní fáze (Převzato ze Zadáka 2008, s. 29). 

 

2.2.4 Dusíková bilance 

Aminokyseliny vyuţité jako energetický substrát prostřednictvím ketolátek, 

mastných kyselin a glukózy podléhají deaminaci v játrech za vzniku močoviny (Calloway a 

Margen 1971, Hammarqvist et al. 1989, Bureš et al. 2014). Katabolismus kosterního 

svalstva je povaţován za hlavní zdroj vylučovaného dusíku (Hammarqvist et al. 1989, 

Hoffer 2003). Racek (1999) uvádí jako důvody zvýšené tvorby močoviny ještě nadměrný 

přívod bílkovin v potravě, zvýšenou produkci glukokortikoidů a podávání velkých dávek 
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steroidních hormonů nebo masivní krvácení do GIT. U zdravých jedinců můţe být 

důvodem zvýšené tvorby močoviny intenzivní sportovní trénink.  

Denně se u zdravého člověka odbourá 20–30 g proteinů. Jeden gram dusíku 

odpovídá 6,25 g proteinů a ten se rovná 25 g svalové hmoty. V hypermetabolickém stavu se 

setkáváme běţně s 30g ztrátou dusíku za den. To odpovídá 188 g bílkovin, tedy 750 g 

svalové hmoty (Zadák a Havel 2007, Bureš et al. 2014).  

Pokud není dusík v těle zuţitkován, je vyloučen do moči ve formě močoviny, 

kreatininu nebo amoniaku (84,4 %). Stolicí je vyloučeno 12,7 % dusíku a kůţí 1,7 %. Na 

vlasy, nehty, sliny, vydechovaný vzduch a sperma připadá asi jedno procento vylučovaného 

dusíku (Calloway a Margen 1971, Hammarqvist et al. 1989, Bureš et al. 2014, Rokyta et al. 

2015). 

V současné době neexistuje přímá metoda měření potřeby proteinů a dusíková 

bilance je jednou z metod, díky které odhadujeme poţadavky organismu na bílkoviny 

(Rokyta et al. 2015). 

Dusíková bilance vyjadřuje rozdíl mezi mnoţstvím přijatého dusíku v proteinech a 

vyloučeného dusíku z těla močí a stolicí. Za normálních okolností je příjem roven ztrátám a 

mluvíme o dusíkové rovnováze. Negativní dusíková bilance vyjadřuje vyšší ztrátu bílkovin 

neţ příjem a signalizuje převahu katabolických procesů v organismu. Pozitivní dusíková 

bilance říká, ţe je pokryta potřeba dusíku v těle a dochází k anabolickým procesům (Rokyta 

et al. 2015). 

Výpočet přivedených proteinů z potravy u předem připravené enterální a 

parenterální výţivy je přesný. Zato výpočet vyloučeného dusíku je komplikovaný. Celkový 

katabolický dusík se vypočítá: 

katabolický N(g) = Uu * V * 0,028 * 1,2 + Z
1
 (Bureš et al. 2014) 

                                                           
1
 Uu je koncentrace urey v moči za 24 hodin (mmol/l) 

  V je diuréza za 24 hodin (l/24 h) 

  0,028 je faktor přepočtu mmol urey na g urey 

  1,2 je faktor korigující částečnou hodnotu dusíku na celkovou za předpokladu, ţe urea činí 84 % celkového 

dusíku, 

  Z jsou ztráty dusíku za 24 hodin kůţí a stolicí (za normálních podmínek jeden gram) 
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Dalšími moţnostmi měření bílkovin v těle je měření pomocí izotopu aminokyselin. 

Nebo lze na metabolismus bílkovin usuzovat ze sloţení těla, které zjistíme pomocí 

bioimpedanční metody, CT nebo duální rentgenové absorpciometrie (dále DEXA). 

Antropometrie, stejně jako předešlé tři metody, je v podmínkách ARO nevhodná, neboť 

předpokládá normální hydrataci měřeného jedince. Navíc dostupnost některých těchto 

metod na pracovištích ARO chybí (Oshima et al. 2016, Katari et al. 2018). 

2.3 Vodní bilance 

Vodní bilance je poměr mezi příjmem a výdejem tekutin. Základní potřeba vody 

vychází ze základního výpočtu 30–40 ml vody na kg tělesné hmotnosti a den. Ta se můţe 

měnit dle stavu pacienta. V kritických situacích při zvýšených ztrátách můţe potřeba vody 

stoupnout na 100 ml/kg/den i více (Zadák a Havel 2007). 

Podání tekutin zahrnuje orální i perorální příjem včetně infuzí, podání léčiv 

a krevních derivátů (Zadák a Havel 2007, Brotfain et al. 2016). Dále metabolickou vodu, 

kdy kaţdý gram metabolizovaných tuků uvolní 1,07 ml vody, sacharidů 0,55 ml vody 

a proteinů 0,41 ml vody. Metabolickou vodu v ml lze odhadnout i tak, ţe aktuální 

energetický výdej v kJ se násobí faktorem 0,028. Zjednodušeně se dá počítat s hodnotou 

0,3 l/den (Zadák a Havel 2007, Ševčík et al. 2014). 

Největší ztráty připadají na moč, asi 1,4 l denně. Vydechováním se ztratí asi 350 ml 

vody za den. Insenzibilní perspirace kůţí činí asi 350 ml/den, potem se ztratí průměrně 100 

ml/den. Při zvýšení teploty o 1°C se zvyšují ztráty kůţí o 200 ml/den. Ztráta vody stolicí 

čítá asi 100 ml/den. Další ztráty připadají na sondy a drény, průjmy a popáleniny (aţ litry 

za den) (Kazda 2012). Dle Zadáka a Havla (2007) se u nekomplikovaných stavů ke 

změřenému výdeji připočítává 900 ml nezměřitelných ztrát. Ševčík et al. (2014) uvádí 

700 ml. Ijzendoor et al. (2016) ve své práci započítával 500 ml nezměřitelných ztrát. 

2.3.1 Otok 

Otok je zmnoţení intersticiální tekutiny. Klinicky zjistitelný je aţ od 30% nárůstu 

intersticiální vody nad normu (Bozzetto et al. 2009). Dříve, neţ se klinicky projeví 

prosáknutím podkoţí, zvýší se tělesná hmotnost (Schneider et al. 2012). Vzniká při poruše 
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kapilárních a intersticiálních tlaků. Buď sníţením onkotického tlaku v cévách, změně 

rozdílu tlaku na arteriálním a venózním konci kapiláry, při poruchách hydrostatického tlaku 

intersticia a zvýšené propustnosti kapilár (Zadák a Havel 2007, Bureš et al. 2014). 

Samoni et al. (2016) naměřil u 64 % ze 125 kriticky nemocných pacientů, pomocí 

bioelektrické impedance, hyperhydrataci, z nichţ u 27 % mírnou hyperhydrataci, u 20 % 

středně závaţnou hyperhydrataci a u 17,6 % závaţnou hyperhydrataci. Shum et al. (2011) i 

Brotfain et al. (2016) se shodují, ţe zvýšená celková bilance je spojena s vyšší mortalitou 

kriticky nemocných pacientů.  

Celková voda v těle se dá zjistit pomocí izotopové diluce, celkového tělesného 

dusíku, denzitometrie a DEXA. Metody to jsou drahé a těţkopádné, jejich nevýhoda je 

radiační záření a invazivnost. Další moţností jsou bioelektrická impedance a jiţ zmiňonaná 

antropometrie, které nejsou vhodné pro podmínky intenzivní péče, neboť předpokládají 

normální hydrataci. V úvahu připadá i pletysmografie (Bozzetto et al. 2009, Katari et al. 

2018). 

2.4 Diagnostická ultrasonografie 

Ultrazvuk je podélné mechanické vlnění s vyšší frekvencí neţ 20 kHz, které se 

částečně odráţí na rozhraní dvou tkáňových prostředí, čehoţ se vyuţívá v zobrazení orgánů 

a měkkých tkání včetně svalů. Vyšší frekvence (10–15 MHz) mají lepší rozlišení na úkor 

niţší prostupnosti tkání. Výhodami ultrasonografie je rychlost, nízká cena, neinvazivita a 

absence radiačního záření. Navíc je přístroj přenosný aţ k lůţku pacienta, coţ umoţňuje 

jeho denní pouţití na odděleních intenzivní medicíny. Nevýhodou je subjektivní zatíţení ze 

strany vyšetřujícího (Ševčík et al. 2014, Bunnel et al. 2015). 

Obraz kosterního svalu na UZ se skládá z hypoechogenních svalových vláken a 

hyperechogenní vazivové tkáně (fibroadipózní septa a perimysium). Obecně mají svaly 

niţší echogenitu neţ podkoţní tuk či šlachy. Hyperechogenitu svalu způsobují fibróza a 

edém (Marcelis et al. 1996, Annetta et al. 2017). Edém na rozdíl od svalové fibrózy působí 

kromě zvýšení echogenity i setření struktury svalu. Hyperechogenně se projevuje také 

atrofie, neboť je doprovázena zmnoţením tukové tkáně. To bývá často lokalizované na 

rozdíl od edému. Pro atrofii je typické hlavně sníţení průměru svalu i jednotlivých 
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svalových vláken. Hypertrofie, vzhledem k faktu, ţe myofibrily jsou hypoechogenní 

struktury, se zobrazí jako globální pokles echogenity a zvětšení průměru. Simulovat ji 

můţe několik minut trvající cvičení (Marcelis et al. 1996). 

Ultrazvukové vyšetření hlubších struktur v podmínkách intenzivní péče je ztíţeno 

větším mnoţstvím drobných odrazů produkovaných edémem podkoţí nebo tukovou tkání u 

obézních pacientů (Ševčík et al. 2014). Další komplikací způsobenou edémem můţe být 

fakt, ţe mění i povrchovou anatomii měřené části těla a nejen samotné měřené tkáně, čímţ 

dochází k nepřesnostem v umístění sondy při opakovaných vyšetřeních (Bunnel et al. 

2015). 

Sval je z velké části tvořen vodou, ta reprezentuje aţ 30 % veškeré tělesné vody. 

Jeho objem proto reaguje na mnoţství tekutin v těle. Změny objemu svalu a okolních tkání, 

v důsledku přesunu tekutin, jsou detekovatelné ultrazvukovým vyšetřením. Pozorovány 

byly na kriticky nemocných pacientech s pozitivní tekutinovou bilancí a v akutním stádiu 

septického šoku (Hernández-Socorro et al. 2018). 

2.5 Rehabilitace pacientů v kritickém stavu 

Celosvětově se daří sniţovat mortalitu KN. Od hluboké sedace a klidu na lůţku se 

přesouváme k trendu časné rehabilitace (Hodgson et al. 2014), která započíná co nejdříve 

při alespoň částečné stabilizaci stavu pacienta (UNIFY ČR 2016). 

Indikace kaţdé terapie je třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem. Cíle rehabilitace 

na ARO jsou: 

 obnovení respiračního komfortu, 

 prevence trombembolické nemoci a sekundárních změn, 

 zlepšení kondice a mobility, 

 postupná resocializace. 

Fyzioterapie, jako kdekoli jinde, zahrnuje vstupní vyšetření pacienta, stanovení cílů 

terapie a krátkodobého fyzioterapeutického plánu. Dále kontrolní vyšetření vţdy při změně 
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stavu pacienta nebo alespoň jedenkrát týdně, výstupní vyšetření a zhodnocení efektu terapie 

(UNIFY ČR 2016). 

Fyzioterapie na pracovištích intenzivní medicíny je ztíţena jednak nespoluprácí 

pacienta, jednak mnoţstvím vstupů, jako jsou drény a kanyly. TEAM Study Investigators 

(2015) přišel s poznatky, ţe přestoţe většina katetrizačních vstupů není KI rehabilitace, 

bývají častým důvodem k jejímu nepředepsání lékařem. 

2.5.1 Fáze a metody rehabilitace 

Standardy UNIFY ČR (2016) klasifikují pacienta podle stavu ventilace. Terapie se 

odvíjí od schopností pacienta: 

1. Fáze 

Při plně řízené ventilaci vyuţijeme léčebnou tělesnou výchovu (dále LTV) pasivní, 

kontaktní dýchání, měkké a mobilizační techniky (dále MMT), reflexní terapii 

a polohování. 

2. Fáze 

Při kombinaci ventilačních reţimů vyuţijeme LTV pasivní, aktivní s dopomocí a 

aktivní dle stavu vědomí, respirační fyzioterapii (dále RFT), techniky na 

neurofyziologickém podkladě (dále NF), polohování a postupnou vertikalizaci a mobilizaci 

pacienta. 

3. Fáze 

Při přechodu od asistované ventilace k intermitentnímu odpojování a oxygenaci 

můţeme vyuţít LTV jako v předchozí fázi, podle stavu vědomí,  RFT, MMT, NF techniky 

např. Vojtovu reflexní lokomoci, Bobath koncept, proprioceptivní neuromuskulární 

stimulaci, dále pacienta vertikalizujeme. Pokud není přítomen logoped, můţeme pouţít 

prvky orofaciální stimulace a nácvik polykání. Ergoterapeut provádí kognitivní trénink a 

nácvik aktivit denního ţivota.  

4. Fáze 

Pokud pacient spontánně dýchá, vyuţijeme techniky z třetí fáze a zvyšujeme úroveň 

zátěţe. 
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2.5.2 Časná rehabilitace 

Při propuštění z ARO mívají KN horší výsledky ve funkčních testech, sníţenou 

svalovou sílu a jsou zvýšeně unavitelní. Největšího zlepšení dosahují v průběhu prvních 

šesti měsíců od propuštění z intenzivní péče (Herridge et al. 2003). 

V posledních letech proběhlo mnoho klinických studií, zabývající se časnou 

rehabilitací, s různými výsledky. 

Arias-Fernándezová et al. (2018) v rešeršní práci shrnula výsledky 11 studií, 

zabývající se fyzioterapií, NMES a funkční elektrickou stimulací (dále FES). Časná 

rehabilitace je spojena s vyšší pravděpodobností schopnosti chůze při propuštění 

z oddělení. Pojí se s lepšími výsledky ve funkčních testech, s vyšší svalovou silou, se 

schopností ujít delší vzdálenost a s lepší kvalitou ţivota. S jejím tvrzením se ztotoţňuje 

další studie (Verceles et al. 2018). 

 V rozporu je metaanalýza šesti studií časné intenzivní fyzioterapie. Významný 

rozdíl mezi intervenčními a kontrolními skupinami vyšel pouze ve zvýšené 

pravděpodobnosti chůze bez pomoci na ARO, v schopnosti ujít delší vzdálenost při 

propuštění z nemocnice a ve sníţeném riziku výskytu ICUAW. Ve studiích byly 

rozporuplné výsledky ohledně svalové síly, kvality ţivota, délky připojení k UPV a délky 

pobytu na oddělení intenzivní péče. Všechny uvedené studie ukázaly zlepšení různých 

funkčních parametrů, ale výsledky se mezi sebou neshodovaly (Castro-Avila et al. 2015). 

 

2.5.3 Funkční elektrická stimulace 

Dle Teetera a Moorové (2010) je funkční elektrická stimulace (FES) aplikace 

nízkofrekvenčního proudu k obnově funkce nebo zdraví. Je to terapeutický prostředek 

s širokou škálou uplatnění v léčbě nemocných. Tato definice umoţňuje indikace ve velkém 

mnoţství případů: 

 

Ortopedie: 

 růst kostí, 

 prevence/léčba osteoporózy, 

 

 korekce skoliózy, 

 léčba kontraktur kloubního 

pouzdra. 
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Kardiologie: 

 kardiovaskulární trénink, 

 pacemaker, 

 zlepšení periferní cirkulace, 

 hojení ran. 

 

Senzorické funkce: 

 kochleární implantáty, 

 léčba bolesti, 

 obnovení hmatu, 

 vizuální protézy. 

 

Nervosvalová funkce: 

 kontrola svěračů, 

 usnadnění vykašlávání, 

 kontrola epileptických záchvatů, 

 umoţnění erekce a ejakulace, 

 zlepšení úchopu, 

 posílení svalů, 

 pacemaker bránice, 

 obnovení volní motoriky, 

 kontrola spasticity, 

 syndrom spánkové apnoe, 

 usnadnění polykání, 

 vstávání a přesuny, 

 stepping a chůze, 

 potlačení třesu, 

 stabilizace trupu, 

 funkce hlasivek, 

 prevence otlaků. 

 

Sheffler a Chae (2007) uţívají FES v uţším slova smyslu. Vychází z NMES, která 

se vyuţívá ke stimulaci periferních nervů a tím k aktivaci oslabených či plegických svalů. 

FES je NMES v přesné sekvenci a velikosti stimulace, která vede k funkčnímu pohybu.  

FES je většinou přenosná a obvykle se skládá z řídící jednotky a stimulátoru, který 

generuje elektrické impulzy. Dále elektrod stimulujících kontrakci svalů. Elektrody se 

přikládají do místa motorických bodů, aby byla účinnost FES co nejvyšší (Sillen et al. 

2013). Zvláště při chronických parézách je moţné stimulátor implantovat podkoţně, v praxi 

se setkáme spíše s lepenými elektrodami na povrch kůţe. Nastavení intenzity stimulace 

probíhá buď pomocí senzorů, nebo je zadává vyšetřující či pacient sám (Teeter a Moora 

2010). 

Dle výrobce FES pomůcek pro rehabilitaci jsou indikace pouţití: zpomalení a 

prevenci svalových atrofií, zvýšení lokální cirkulace i udrţení a zvýšení kloubního rozsahu. 

Absolutními kontraindikacemi jsou zavedený pacemaker, nezhojené zlomeniny dolních 

končetin a těhotenství. Relativními kontraindikacemi jsou denervace svalu, spasticita, 
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sníţení kloubního rozsahu, závaţná osteoporóza, malignity, implantované stimulátory, 

dekubity nebo otevřené rány a implantované kovové komponenty. Modifikací pro 

rehabilitaci KN je FES-CE, která spojuje FES a pasivní ergometrii (Restorative Therapies 

2016). 

Studie zkoumající efekt FES-CE na KN existuje jen jedna. Proto připojuji pro 

porovnání studie zkoumající efekt NMES. Parry (2014) v pilotní studii dokázala 

bezpečnost FES-CE, z 65 sezení byla jednou zaznamenána desaturace krve kyslíkem. U 

intervenční skupiny byla pozorována významně kratší doba trvání delirií. 

2.5.4 Neuromuskulární elektrická stimulace 

Sillen et al. (2013) shrnuje výsledky několika studií, které sledovaly rozdíly mezi 

volní kontrakcí a NMES. Rozdělil je na nízkofrekvenční (do 20 Hz) a vysokofrekvenční 

(nad 50 Hz). Nízkofrekvenční NMES vykazovala stejné hodnoty enzymů oxidativní 

fosforylace, podobné výsledky nalézáme u aerobního tréninku. Navíc byl ve svalu 

pozorován příbytek vláken typu I., u vláken typu II.b byl naopak pozorován úbytek. U 

vysokofrekvenční stimulace byl pozorován vzestup enzymů anaerobní glykolýzy, coţ 

odpovídá anaerobnímu tréninku. Přibylo vláken typu II.b, vlákna typu I. naopak ubyla. Na 

chování vláken typu II.a se studie neshodovaly. Dirks et al. (2015) u kriticky nemocných 

při stimulaci 100 Hz nepozoroval úbytek vláken typu I. ani II. Oproti volní svalové 

kontrakci při NMES byly naměřeny vyšší hodnoty průtoku krve svalem a vyšší spotřeba 

kyslíku. Navíc při druhé terapii byly naměřeny vyšší hodnoty RNA, coţ svědčí pro 

proteosyntetické procesy (Sillen et al. 2013). Medrinal et al. (2018) ve své studii na 

pacientech v kritickém stavu udává i zvýšení srdečního výdeje. NMES má pozitivní vliv na 

udrţení svalové hmoty nebo alespoň zpomalení jejího úbytku (Gerovalili et al. 2009a, 

Rodriguez et al. 2012, Maffiuletti et al. 2013). Bylo zjištěno zvýšení svalové síly u 

stimulovaných končetin nebo zvýšení MRC skóre (Routsi et al. 2010, Rodriguez et al. 

2012). Williams a Flynnová (2013) shrnují výsledky osmi studií na KN pacientech, ze 

kterých vyplývá zlepšení svalové síly, niţší počet dní UPV a kratší délka pobytu na 

intenzivním oddělení. Fossat et al. (2018) kombinoval NMES a pasivní ergometr a nenašel 

statisticky významné rozdíly v ţádném měřeném parametru (MRC skóre, mobilita pacienta, 

ADL, počet dnů UPV ani velikost příčného průřezu m. rectus femoris). 
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Nevýhodou NMES je synchronní kontrakce, která neodpovídá fyziologickému 

náboru motorických jednotek (Teeter a Moora 2010). FES i NMES je doplňkovou metodou 

a nenahrazuje aktivizaci pacienta (Griffiths a Hall 2010).  

NMES dle studií vychází jako bezpečná metoda. Rodriguez et al. (2012) uvádí 

jedenkrát povrchové popálení v místě přiloţení elektrody. Hodnoty systolického tlaku, 

tepové frekvence, saturace krve kyslíkem, dechové frekvence a hodnoty krevního tlaku 

nebyly statisticky významně překračovány (Gerovasili et al. 2009b, Meesen et al. 2010).  
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3 CÍLE, ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY 

3.1 Cíle 

Cílem této práce je zjistit, zda intenzifikovaná fyzioterapie vyuţívající FES-CE 

bude oproti kontrolní skupině podstupující standardní fyzioterapii efektivněji zpomalovat 

sníţení příčného průměru m. QF (sledováno pomocí kvantitativního ultrazvuku) u KN. 

Protoţe v tomto období zadrţuje většina pacientů velké mnoţství tekutin, mohou 

být výsledky ultrazvukovým vyšetřením zkresleny, proto je první týden u těchto pacientů 

sledována a zaznamenávána vodní bilance tekutin. 

Katabolismus svalu je moţné pozorovat pomocí dusíkové bilance. Ta bude u všech 

pacientů pozorována po celou dobu hospitalizace. 

3.2 Úkoly práce 

1. Seznámit se s problematikou pacientů v kritickém stavu, zvláště svalovou slabostí 

kriticky nemocných. 

2. Vyhledat zdroje zabývající se problematikou kritického stavu, časné fyzioterapie, 

FES-CE, vodní a dusíkové bilance. 

3. Provedení intervence a sbírání dat. 

4. Analýza výsledků a porovnání výsledků s podobnými studiemi. 

5. Diskuze výsledků, zhodnocení intervence a vyvození závěrů. 

3.3 Hypotézy 

Hypotéza 1: Úbytek svalu bude v období jedna niţší u intervenční skupiny. 

Hypotéza 2: Úbytek svalu bude v období dvě niţší u intervenční skupiny. 

Hypotéza 3: Intervence ovlivní dusíkovou bilanci v období jedna. 

Hypotéza 4: Intervence ovlivní dusíkovou bilanci v období dvě. 

Hypotéza 5: Vodní bilance se nebude lišit u kontrolní a intervenční skupiny. 
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4 METODIKA PRÁCE 

Řešení diplomové práce je součástí studie EMIR (Early Mobilisation / Intensified 

Rehabilitation), která porovnává efekt časné intenzifikované fyzioterapie (započaté do 48 

hodin od příjmu na kliniku) pomocí FES-CE a intenzivní fyzioterapie na výsledky 

funkčních testů po šesti měsících od propuštění z Kliniky anesteziologie a resuscitace 

(KAR) v porovnání se standardní fyzioterapií. Srovnány budou i krátkodobé výsledky a to 

svalový průměr m. QF a svalová síla při propuštění z KAR. Dalším cílem studie je objasnit 

změny ve funkci mitochondrií a vliv intenzifikované fyzioterapie na oxidaci glukózy 

zprostředkovanou inzulinem. Tato studie byla schválena multicentrickou etickou komisí 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (dále FNKV) 24. 6. 2015. Protoţe většina 

pacientů nebyla schopna podepsat informovaný souhlas, byl získán od nejbliţších 

příbuzných po podání informací o studii. Ve chvíli, kdy byl pacient při vědomí, byl 

informovaný souhlas o zařazení do studie vyţádán od něj. Proband měl právo odmítnout 

pokračování ve studii. Na studii jsem se podílela aplikací FES-CE na KN. Cílem mého 

zkoumání bylo zhodnocení výsledků FES-CE na příčný průměr svalu během hospitalizace 

pacientů na KAR, tedy krátkodobý efekt terapie.  

4.1 Popis výzkumného souboru 

Do studie byli zařazeni pacienti KAR FNKV v Praze, pokud splňovali vstupní 

kritéria a to: 

 věk starší 18 let, 

 připojení na UPV nebo předpoklad, ţe ji pacient bude potřebovat, 

Do studie nebyli nabráni pacienti, kteří splňovali kritéria pro vyloučení: 

 přítomnost primárního neuromuskulárního onemocnění nebo léze míchy při 

příjmu na KAR, 

 závaţné zranění dolních končetin nebo amputace končetiny, 

 upoutání pacienta na lůţko před příjmem na KAR (Charleston Comorbidity 

Score > 4), 
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 předpoklad blízkého úmrtí pacienta do 24 hodin nebo chystané odnětí léčby 

pacienta, 

 těhotenství, 

 přítomnost zevního fixátoru na dolní končetině, 

 otevřené rány nebo porušení koţního krytu v místě přikládání elektrod, 

 implantovaný pacemaker, defibrilátor nebo jiná implantovaná elektrická 

zařízení, 

 překlad z jiného oddělní intenzivní péče pokud byl pacient před převozem 

24 hodin na UPV, 

 přítomnost jakéhokoli stavu, který znemoţňuje pouţít FES-CE, nebo pokud 

odpovědný personál rozhodne o nevhodnosti zařazení pacienta do studie, 

 pokud je pacient zařazený jiţ v jiné studii. 

Zaslepení studie nebylo moţné pro jasně viditelnou intervenci. 

U kaţdého probanda byly zaznamenány pohlaví, věk, výška, hmotnost, délka 

hospitalizace, základní diagnóza, přítomnost sepse a úmrtí pacienta v obou skupinách. Dále 

počet minut fyzioterapie a dusíková bilance za kaţdý den, vodní bilance za první týden. 

U intervenční skupiny byla navíc zaznamenána délka FES-CE terapie a zda terapie 

proběhla či neproběhla. 

4.2 Použité metody 

Všichni probandi splňující kritéria byli do 48 hodin od příjmu na KAR rozděleni 

stratifikovanou randomizací (podle přítomnosti sepse a udělení souhlasu se svalovou 

biopsií) buď do intervenční, nebo kontrolní skupiny. Rozdělení proběhlo pomocí 

náhodného výběru generovaným počítačovým programem randomization.com. 

Kontrolní skupina obdrţela standardní fyzioterapii, pokud byla předepsána lékařem, 

šest dní v týdnu. Vţdy byla snaha o aktivitu a vigilitu pacienta během terapie. 

Fyzioterapeuti poskytovaly prvky bazální stimulace, MMT, kontaktní dýchání, pasivní 
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pohyby, Vojtovu reflexní lokomoci a pasivní sed. V případě spolupráce pacienta vyuţívali 

aktivní pohyby, kondiční cvičení, prevenci TEN, RFT, prvky Bobath konceptu, 

proprioceptivní neuromuskulární facilitaci, rytmickou stabilizaci, nácvik sedu, stoje a 

chůze. Dle potřeby pouţívali polohovací pomůcky, materiál pro bandáţování dolních 

končetin, křesla, chodítka a cornet pro zlepšení clearance dýchacích cest. Polohování 

pacienta je součástí ošetřovatelské péče (Maršíčková 2017). 

U intervenční skupiny také probíhala intenzifikovaná fyzioterapie. Spočívala 

v kombinaci FES-CE a intenzivní fyzioterapie, která měla trvat denně delší dobu neţ u 

kontrolní skupiny. Protokol intenzivní fyzioterapie je k nahlédnutí v příloze číslo 4.  

FES-CE probíhala sedm dní v týdnu. Byl pouţit mobilní ergometr RT300 supine pro dolní 

končetiny firmy Restorative Therapies s šesti elektrodami určenými pro gluteální svaly, 

ischiokrurální svaly a m. QF obou dolních končetin. Poloha pacienta a ergometr jsou 

k nahlédnutí v příloze 3 (fotografie na první straně informovaného souhlasu). Kaţdá 

intervence FES-CE se skládala ze tří částí. V první části postupně nabýval proud na 

intenzitě aţ do předem nastavené maximální hodnoty. Intenzita impulzu byla nastavena tak, 

aby byla viditelná kontrakce, nebo alespoň palpovatelná. V počátku byla terapie nastavena 

na 15 minut, později se zvyšovala na dvakrát 23 minut s pětiminutovou pauzou mezi 

intervencemi. Terapie FES-CE končila fází „cool down― (zklidnění), kdy se sníţil počet 

otáček za min a elektrostimulace byla odpojena. Rychlost otáčení pedálů byla nastavena na 

20 otáček/min. Elektrická stimulace svalu probíhala v té fázi otáčení, kdy by se sval 

kontrahoval při fyziologickém aktivním pohybu (podrobněji tabulka 2). 

Tabulka 2: Timing svalů při terapii FES-CE 

 m. QF 

(L)
2
 

m. QF 

 (P) 

Ischiokrurální 

svaly (L) 

Ischiokrurální 

svaly (P) 

Gluteální 

svaly (L) 

Gluteální 

svaly (P) 

Úhel
3
 počátku 

kontrakce  
308 128 113 293 6 186 

Úhel počátku 

relaxace  
53 233 230 50 73 253 

 

                                                           
2
 L – levý, P – pravý 

3
 úhel 0 je v poloze levého pedálu na vršku opisované kruţnice  
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V případě, ţe byl pacient schopen spolupráce, nebyly aplikovány elektrody a 

pacient byl vyzván k aktivnímu šlapání do pedálů. Rezistence pedálů byla nastavena 

individuálně podle moţností pacienta.  

4.3 Sběr dat  

Intervence a sběr dat byl zahájen od září 2016 a ukončen v březnu 2019. 

U kaţdého probanda byly nasbírány následovné demografické údaje: pohlaví, věk, 

výška, hmotnost, BMI a délka hospitalizace. Primární důvod přijetí na KAR byl rozdělen 

do tří skupin (trauma, interní diagnózy, postoperační netraumatické komplikace). Dále byly 

zaznamenávány přítomnost sepse, úmrtí pacienta a trvání denní fyzioterapie. 

 Hodnoty příčného průměru m. QF byly měřeny diagnostickým ultrazvukem typu 

GE Vivid S5 lineární sondou (10–12 MHz). Všechna tři měření proběhla u pacienta 

v supinační poloze s nataţenými dolními končetinami 10 cm nad proximálním okrajem 

pately v místě střední části m rectus femoris kolmo ke kosti. Byla měřena vzdálenost mezi 

kostí a povrchovou fascií, tedy m. vastus intermedius a m. rectus femoris obou dolních 

končetin. První měření proběhlo při zařazení pacienta do studie, druhé po sedmi dnech od 

zařazení a třetí při propuštění pacienta z nemocnice nebo úmrtí pacienta. U pacientů 

zařazených do studie méně jak sedm dní, byla hodnota naměřená při propuštění zařazena 

mezi hodnoty pro sedmý den (třetí měření tedy neproběhlo). Do třetího měření byly 

zahrnuty hodnoty od osmého dne dál. 

Příjem dusíku byl počítán v příjmu ţivin enterální i parenterální cestou. Sloţení 

stravy je uvedeno na etiketě výrobku. Pro výpočet dusíku v potravě byly obsaţené proteiny 

vyděleny hodnotou 6,25. Obsah dusíku v moči sebrané za 24 hodin byl detekován 

z amoniaku, kreatininu a močoviny. Vzorky analyzoval Ústav laboratorní diagnostiky 

FNKV. Hodnoty byly zaznamenávány kaţdý den. 

Do příjmu vodní bilance byly započítány tekutiny přijaté infuzí, enterální i 

parenterální výţivou. Do výdeje bylo započítáno mnoţství moči nasbírané za 24 hodin a 

ztráty způsobené hemodialýzou. Hodnoty byly kaţdý den zaznamenávány do 

nemocničního systému Metavize, který vodní bilanci automaticky vypočítává. Pro 
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nezměřitelné ztráty byla denně odečtena hodnota 500 ml. Do vodní bilance nebyla 

započítána ztráta vody stolicí a drény, pocením při zvýšené teplotě ani metabolická voda.  

4.4 Analýza dat  

Pro porovnání charakteristiky skupin byl pouţit standardní dvouvýběrový t test pro 

ověření nulové hypotézy rovnosti středních hodnot. Na hladině významnosti 5 % jsme ji 

nezamítli. 

Protoţe nebyly průměry svalem měřeny ve fixních časových intervalech, ale třetí 

měření proběhlo při propuštění, nedaly se pouţít metody opakovaných měření. Proto jsme 

zvolili průřezový lineární regresní model. Naměřenou vodní a dusíkovou bilanci jsme 

zahrnuli do celkového regresního modelu. 

Chybějící data jsme mohli v modelu vynechat, protoţe jejich absence nebyla 

vlastností experimentu. 

Na úbytek průměrů svalů v závislosti na dnech jsme pouţili lineární regresní model. 

Ten jsme v dalším kroku rozšířili o další vysvětlující proměnné, které měly na úbytek svalů 

vliv. Konkrétně byly zahrnuty průměry dusíkové a vodní bilance a diagnóza přijetí. 

Dusíková bilance a průměry m. QF byly porovnávány ve dvou obdobích. První 

období bylo od zařazení pacienta do studie do sedmého dne ve studii. Rozmezí druhého 

období bylo od osmého dne do propuštění. 

Průměr svalu byl počítán zprůměrováním levého a pravého m. QF pro kaţdého 

pacienta. Úbytky na den byly počítány zvlášť pro první a druhé období. Výsledky byly 

porovnány pro kontrolní i intervenční skupinu. Předpokládáme, ţe u jednoho pacienta 

docházelo na  levé a pravé dolní končetině ke stejným úbytkům svalů. 

Kaţdý den byla odečtena hodnota 500 ml jako insenzibilní perspirace. Průměrná 

vodní bilance byla počítána jen pro první období.    
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5 VÝSLEDKY 

Od srpna roku 2016 do března roku 2019 bylo do studie zařazeno 115 probandů 

splňujících vstupní kritéria, z nichţ bylo 87 muţů (75 %) a 28 ţen (25 %) s průměrným 

věkem 60,4 ± 17,5 let. Pacienti strávili na KAR průměrně 14 ± 8,9 dní. Čtyřicet pacientů 

bylo přijato na základě traumatu (34,8 %), 60 na základě interního onemocnění (52,2 %) a 

15 pacientů bylo přijato pro pooperační komplikace, které nebyly způsobeny úrazem 

(13,0 %). Sepse byla zjištěna u 30 pacientů (26 %). 41 probandů zemřelo (35,7 %). 

Charakteristika skupin viz tabulka 3. 

Tabulka 3: Charakteristika zkoumaných skupin 

 

Kontrolní skupina
4
 

n = 60 

Intervenční skupina 

n = 55 
p hodnota 

Pohlaví: 

Muţi n (%) 48 (80) 39 (71)  

Ţeny n (%) 12 (20) 16 (29)  

Věk (roky)
5
 59,83 ± 15,94 61,20 ± 15,83 0,65 

BMI  30,4 ± 7,72 29,8 ± 6,48 0,65 

Průměrná délka hospitalizace na KAR (dny) 13,1 ± 8,89 14,1 ± 8,50 0,60 

Primární důvod přijetí: 

Trauma n (%) 19 (31,6) 21 (38,1)  

Interní diagnózy n (%) 31 (51,6) 29 (52,7)  

Postoperační netraumatické komplikace 

n (%) 
10 (16,6) 5 (9,1)  

Sepse přítomna n (%) 15 (25,0) 15 (25,5)  

Úmrtí n (%) 19 (28,3) 22 (34,6)  

Průměrná doba fyzioterapie (min/den) 35,6 51,9 2 * 10
−16

 

 

Skupiny se mezi sebou (aţ na délku denní fyzioterapie, která je součástí výzkumné 

intervence) statisticky významně nelišily. 

                                                           
4
 n = počet osob 

5
 První číslo udává aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, stejně u BMI, průměrné délky 

hospitalizace a následujících tabulek 
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5.1 Intervence 

Průměrná délka fyzioterapie pro intervenční skupinu činila 51,9 min/den, kontrolní 

skupinu obdrţela 36,6 min/den (p = 2 * 10
−16

). Intervence FES-CE probíhaly dvě denně 

s pětiminutovou pauzou, přičemţ průměrná délka jedné byla 19,9 min. Po započítání dnů, 

kdy pacienti intervenci neobdrţeli, byl průměr obou denních terapií FES-CE 14,7 min/den. 

Frekvence pulzů byla 40 Hz a délka pulzu 250 μs. Intervence neproběhla v případě, ţe 

nebyla doporučena ošetřujícím lékařem. Pro nedokončení terapie byla nejčastějším 

důvodem únava pacienta, méně často svalové spasmy nebo překročení doporučených 

hodnot pro krevní tlak, saturaci krve kyslíkem, dechovou frekvenci a intrakraniální tlak.  

Při ţádné terapii nedošlo k ohroţení pacienta na ţivotě. Z pozitivních účinků bylo 

zaznamenáno sníţení zvýšeného intrakraniálního tlaku nebo odchod stolice.  

5.2 Příčný průměr svalu 

Průměrně docházelo po celou dobu hospitalizace k postupnému úbytku průměru m. 

QF. Výchozí hodnoty obou skupin nebyly totoţné. U intervenční skupiny byl průměr 

naměřených vstupních hodnot 2,01 ± 0,82 cm. U kontrolní skupiny tato hodnota činila 

2,23 ± 0,86 cm. Tedy kontrolní skupina měla průměrně větší naměřenou vstupní hodnotu. 

Při druhém měření, do kterého byli zahrnuti i pacienti, kteří byli hospitalizováni kratší dobu 

neţ týden, bylo u intervenční skupiny naměřeno 2,02 ± 0,67 cm a u kontrolní skupiny bylo 

naměřeno 2,20 ± 0,64 cm. U intervenční skupiny zdánlivě došlo k nárůstu svalu. Ovšem 

někteří pacienti měli při prvním měření výrazně nízké hodnoty průměru m. QF, druhé 

měření následně neabsolvovali a tím se zdánlivě zvýšil jeho průměr. Ve skutečnosti 

docházelo k dennímu úbytku u obou skupin (viz dále). Při třetím měření, které bylo 

prováděno při propuštění pacienta z oddělení, tedy u pacientů zůstávajících na oddělení 

déle jak 8 dní, činily naměřené hodnoty pro intervenční skupinu 1,67 ± 0,59 cm a pro 

kontrolní skupinu 1,96 ± 0,91 cm. Hodnota p1 porovnávala rozdíl mezi skupinami v prvním 

měření, p2 hodnota porovnávala rozdíl mezi kontrolní a intervenční skupinou v druhém 

měření a p3 hodnota ve třetím měření. Rozdíly v naměřených průměrech svalů nevyšly 

statisticky významně. Podrobněji tabulka 3 i se směrodatnými odchylkami a p hodnotou. 

Znázorněno v grafu 1, který zobrazuje mediány průměru svalu (pozn. I = intervence, 

S = standardní rehabilitace). 
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Tabulka 4: Průměry z průměru levého a pravého m. QF 

 1. měření 2. měření 3. měření p1 p2 p3 

Intervenční sk. (cm) 2,01 ± 0,82 2,02 ± 0,67 1,67 ± 0,59 

0,18 0,24 0,078 

Kontrolní sk. (cm) 2,23 ± 0,86 2,20 ± 0,64 1,96 ± 0,91 

 

 

 

Graf 1: Mediány příčného průměru m. QF v prvním, druhém a třetím měření. 

 

Více vypovídající je hodnota úbytku svalu přepočtená na den. V prvním období 

činil denní úbytek u intervenční skupiny 0,020 ± 0,070 cm, coţ odpovídá 1 ± 3,5% úbytku 

svalu za den. Pro kontrolní skupinu činila tato hodnota 0,017 ± 0,084 cm/den, coţ činí 

0,8 ± 3,8% ztráty stehenního svalu za den. Tedy během prvního období docházelo 

k většímu úbytku průměru svalu u intervenční skupiny. Rozdíl byl však malý, p1 hodnota 

činila 0,87.  
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Ve druhém období byla situace opačná. Intervenční skupina ztrácela 

0,025 ± 0,047 cm/den, tedy 1,2 ± 2,3 % průměru m. QF počítaného z druhého měření. 

Kontrolní skupina ztrácela 0,040 ± 0,076 cm/den, coţ odpovídá ztrátě 1,8 ± 3,5 % za den. 

Rozdíly mezi naměřenými hodnotami intervenční a kontrolní skupiny byly vyšší, ale ne 

statisticky významné (p2 = 0,38). Tabulka 5 porovnává úbytky na den v absolutních 

hodnotách, tabulka 6 porovnává úbytky na den v procentech. 

 

Tabulka 5: Průměrné úbytky z průměru levého a pravého m. QF na den za první a druhé 

období 

 1. období 2. období p1 hodnota p2 hodnota 

Intervenční sk. (cm/den) 0,020 ± 0,070 0,025 ± 0,047 

0,87 0,38 

Kontrolní sk. (cm/den) 0,017 ± 0,084 0,040 ± 0,076 

 

 

Tabulka 6: Průměrné úbytky z průměru levého a pravého m. QF na den za první a druhé 

období v procentech 

 1. období 2. období 

Intervenční sk. (%/den) 1,0 ± 3,5 1,2 ± 2,3 

Kontrolní sk. (%/den) 0,8 ± 3,8 1,8 ± 3,5 

 

 

Graf regresního modelu ukazuje dlouhodobý trend v úbytku svalu u obou skupin. 

Kontrolní skupina sice začínala na vyšším průměru stehenního svalu, celkový úbytek 

během studie je však rychlejší. Intervenční skupina začínala na niţší výchozí hodnotě, ale 

úbytek svalu je po dobu hospitalizace pomalejší. Graficky znázorněno v grafu 2. 
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Graf 2: Regresní model dlouhodobého úbytku průměru m. QF (průměrováno z levého a 

pravého) pro kontrolní a intervenční skupinu během studie (I = intervence, S = standardní 

fyzioterapie) 

 

5.3 Dusíková bilance 

Průměrný příjem dusíku u obou skupin se lišil, a to dokonce se statistickou 

významností (p = 0,029). Kontrolní skupina průměrně přijímala 21,67 ± 10,82 g 

dusíku/kg/den. Intervenční skupina průměrně denně obdrţela 23,08 ± 11,63 g 

dusíku/kg/den. Shrnuto v tabulce 7. 

 

Tabulka 7: Průměrný příjem dusíku v potravě po dobu studie pro kontrolní a intervenční 

skupinu 

 Průměrný příjem p hodnota 

Intervenční sk. (g/kg/den) 23,08 ± 11,63 

0,029 

Kontrolní sk. (g/kg/den) 21,67 ± 10,82 



. 
 

43 
 

Dusíková bilance u všech probandů během hospitalizace oscilovala kolem nuly, 

takţe nebyla nalezena časová závislost. Pro porovnání skupin přikládám průměr dusíkové 

bilance za první den, který u kontrolní skupiny činil −3,20 ± 10,40 g, u intervenční skupiny 

byla naměřena průměrná hodnota −2,20 ± 9,54 g.  

Za první období byla u intervenční skupiny průměrně naměřena pozitivní dusíková 

bilance s hodnotami 0,56 ± 8,71 g dusíku/den. U kontrolní skupiny byla dusíková bilance 

negativní s hodnotami −1,34 ± 9,36 g dusíku/den. Naměřené hodnoty se mezi sebou 

statisticky nevýznamně lišily (p1 = 0,27). U intervenční skupiny tedy častěji docházelo 

k anabolismu, neţ u kontrolní skupiny. 

Za druhé období byla u intervenční skupiny oproti prvnímu období naměřena 

průměrně vyšší pozitivní dusíková bilance, konkrétně 2,41 ± 8,30 g dusíku/den. U kontrolní 

skupiny byla také naměřena pozitivní, i kdyţ niţší, dusíková bilance 1,85 ± 11,58 g 

dusíku/den. U obou skupin tedy docházelo k anabolismu. Rozdíl mezi skupinami byl malý, 

p hodnota ukazovala menší statistickou významnost (p2 = 0,83). Průměrné hodnoty 

dusíkové bilance za první den, první a druhé období i se směrodatnými odchylkami a p 

hodnotami shrnuje tabulka 8. 

 

Tabulka 8: Průměrná dusíková bilance za první a druhé období 

 

5.4 Vodní bilance 

Vodní bilance se v obou skupinách lišila, ale opět statisticky nevýznamně. 

Intervenční skupina vykazovala pozitivní vodní bilanci během prvního týdne a to průměrně 

862,2 ± 1313,9 ml/den. Kontrolní skupina zadrţovala méně vody a to 

610,8 ± 1051,9 ml/den. Hodnota p činila 0,26. Shrnuje tabulka 9. 

 1. den 1. období 2. období p1  p2  

Intervenční sk. (g/den) −2,20 ± 9,54    0,56 ± 8,71 2,41 ± 8,30 

0,27 0,83 

Kontrolní sk. (g/den)  −3,20 ± 10,40 −1,34 ± 9,36  1,85 ± 11,58 
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Tabulka 9: Vodní bilance během prvního týdne 

 

 

 

 

Graf 3: Regresní analýza intervenční skupiny 

 

 

Hned při prvním měření dosahovala vodní bilance pozitivních hodnot. I kdyţ 

nebylo moţné údaji proloţit přímku (nebyla nalezena časová závislost), měla vodní bilance 

průměrně klesající charakter aţ do pátého dne. Od pátého dne vodní bilance opět vzrůstala. 

Trend byl pro obě skupiny totoţný. Pro nahlédnutí v grafu regresní analýzy. Pro intervenční 

skupinu graf 3, pro kontrolní skupinu graf 4 (pozn. průměr = průměr m. QF). 

 1. období p1 

Intervenční sk. (ml/den) 862,2 ± 1313,9 

0,26 

Kontrolní sk. (ml/den) 610,8 ± 1051,9 
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Pro dusíkovou bilanci nebyla nalezena časová závislost. Průměr svalu klesal u obou 

skupin. Zdánlivé přírůstky mohou být způsobeny postupným úbytkem probandů ve studii. 

 

Graf 4: Regresní analýza kontrolní skupiny 

 

 

Z regresní průřezové analýzy vyplývá, ţe s počtem dní strávených na oddělení 

urgentní medicíny klesá průměr svalu. S kaţdou minutou fyzioterapie se sval zvětšuje 

o 0,07 mm. S kaţdým zadrţeným litrem tekutin stoupne průměr svalu o 1 mm. Pacienti 

přijatí pro trauma měli průměrně při příjmu větší průměr svalu. 
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6 DISKUZE 

Studie vycházela z porovnání intervenční a kontrolní skupiny ve dvou obdobích, 

v prvních sedmi dnech a od osmého dne do propuštění.  

V prvním období byl zaznamenán u intervenční skupiny větší pokles průměru svalu, 

po druhém měření se situace zlepšila. Z dlouhodobějšího hlediska byl pozorován u 

intervenční skupiny mírnější úbytek svalu. Naměřený průměr lze porovnat s podobnými 

studiemi NMES. Ve studii Gerovasiliho et al. (2009a) na KN pacientech bylo dosaţeno 

statisticky významně menšího úbytku svalové hmoty u skupiny, která obdrţela NMES od 

druhého do devátého dne od příjmu na oddělení. Stimulace svalů probíhala 45 min. Úbytek 

u intervenční skupiny činil pro pravý m. QF 0,11 ± 0,06 cm, (8 ± 3,9 %) pro kontrolní 

skupinu 0,21 ± 0,10 cm (13,9 ± 6,4 %), p hodnota rozdílu v úbytku svalů mezi skupinami 

byla niţší neţ 0,05. Gruther et al. (2010) také podal intervenci NMES v rozmezí od 30–60 

min/den. Sledoval rozdíl průměru svalu u čtyř skupin. Dvě skupiny intervenční, obě 

obdrţely terapii po čtyři týdny (jedna začala intervenci první týden na ARO, druhá od 

třetího týdne na ARO). Ke kaţdé intervenční skupině připadala jedna kontrolní. U 

krátkodobé intervenční skupiny došlo ke zmírnění úbytku z 28,9 mm na 18,3 mm 

(p = 0,002), u krátkodobé kontrolní skupiny z 32,9 mm na 20,1 mm (p < 0,001). Přírůstek 

svalu byl pozorován jen u dlouhodobé intervenční skupiny z 18,4 na 19,3 mm (p = 0,036), 

u dlouhodobé kontrolní skupiny došlo k poklesu z 18,6 na 18,0 mm (p = 0,013 pro 

porovnání dlouhodobých skupin mezi sebou). Tyto studie se shodují s naším výsledkem, ţe 

během akutní fáze, i přes elektrickou stimulaci svalů, dochází k úbytku svalové hmoty. 

Gruther et al. (2010) naznačuje, ţe jiţ po šesti týdnech od začátku kritického stavu můţe při 

rehabilitaci docházet k anabolismu svalové tkáně. V naší studii se zdá, ţe opravdu dochází 

k většímu úbytku svalu v prvním týdnu, ale v následujících týdnech se efekt 

intenzifikované fyzioterapie zdá být pozitivní. Je tedy moţné, ţe prvotní zhoršení průměru 

svalu u intervenční skupiny oproti kontrolní je jen přechodný fakt. 

Ačkoliv se nejnovější studie shodují, ţe časná fyzioterapie je bezpečná (Gerovasili 

et al. 2009b, Rodriguez et al. 2012, Fossat et al. 2018), je na zváţení, zda s intenzivní 

terapií nepočkat a začít déle. Pacienti v kritickém stavu mají sami o sobě zvýšené nároky na 

energii a narušený energetický metabolismus, a to obzvlášť v prvních dnech. Intenzivní 

fyzioterapie tyto energetické nároky zvyšuje. I proto se nabízí otázka, zda časná intenzivní 
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rehabilitace od prvních dnů pobytu na ARO není pro pacienta nadměrným zatíţením. Tuto 

moţnost by mohly ozřejmit studie s častějším (denním) měřením svalového průměru. 

Intenzifikovaná fyzioterapie obsahovala dvě sloţky, intenzivnější fyzioterapii (cca o 

15 min. denně více oproti kontrolní skupině) a FES-CE. Tento fakt nám nedovoluje 

výsledný efekt připsat čistě metodě FES-CE ani určit nakolik se která z obou intervencí 

podílela na výsledném průměru. Vzhledem k časté sedaci během rané fáze onemocnění, lze 

očekávat větší efekt FES-CE. 

Průměrná doba hospitalizace byla 14 dní. S délkou hospitalizace docházelo 

k poklesu počtu účastníků studie v obou skupinách. Výsledky mohou být ovlivněny 

rozdílnou délkou pobytu pacientů (délka pobytu se lišila v intervenční a kontrolní skupině). 

Do výdejů tekutin byly započítány odpady moči a hemodialýzy, nebyly započítány 

odběry vzorků a odpady z drénů, pocení ani voda ve stolici a další drobné ztráty tekutin. 

Pro hodnoty perspiratio insenzibilis bylo odečteno 500 ml. Do příjmu se zaznamenávaly 

infuzní terapie, příjem potravy, nebylo zaznamenáno podání léčiv. Tím vznikala nepřesnost 

měření. Předpoklad byl však takový, ţe tyto drobné ztráty se výrazněji neliší mezi 

jednotlivými pacienty a proto rozdíl mezi skupinami pacientů by neměl být významný. 

Navíc se v porovnání s měřenými poloţkami jedná o poloţky relativně minoritní. 

Oběhová a tekutinová instabilita pacientů, pojící se s vyššími úniky tekutin do 

intersticia a tedy s moţností interference se svalovým průměrem, je velice výrazná 

především v počátku rozvoje kritického stavu. Měřili jsme průměrnou vodní bilanci na den, 

tedy velkou roli mohly sehrát markantní výkyvy vodní bilance u jednotlivých pacientů, 

např. u některých pacientů dosahovala vodní bilance aţ 12 l za den.  

Voda prostupuje jednotlivými kompartmenty a můţe způsobit otok svalu, coţ by 

také zkreslovalo výsledné hodnoty svalového průměru. První měření bylo prováděno po 

zařazení pacientů do studie, tedy v prvních 48 hodinách, za pozitivní vodní bilance 

průměrně 2 l. Tedy sval mohl jiţ při prvním měření vykazovat větší procento otoku.  

Vodní bilance za první týden vycházela (i kdyţ statisticky nevýznamně) u obou 

skupin v pozitivních hodnotách, přičemţ více u skupiny intervenční. Pokles průměru svalu 

by měl být proto otokem spíše zpomalován. V našem případě více ve prospěch intervenční 

skupiny. Moţným vysvětlením, proč během prvního týdne dochází u intervenční skupiny 
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k vyššímu úbytku svalu, je činnost svalové pumpy během terapie FES-CE, která otok 

mechanicky odčerpá. 

V druhém období se nepředpokládají velké výkyvy vodní bilance a u hodnot 

naměřených ultrazvukem nepočítáme s ovlivněním tohoto typu. Přesné hodnoty jsme 

neměřili. 

Překvapivým zjištěním byl statisticky významný průměrně vyšší příjem dusíku u 

pacientů v intervenční skupině. Všichni pacienti dostávají individuálně změřený přísun 

kalorií i proteinů bez ohledu na zařazení do intervenční nebo kontrolní skupiny. Pro 

potřeby studie by byl ideální stejný průměrný příjem u kontrolní i intervenční skupiny. To 

však v podmínkách klinického pracoviště není moţné.  

U pacientů v kritickém stavu předpokládáme anabolický odpor. U intervenční 

skupiny byl v průběhu prvního období naměřen zvýšený příjem dusíku oproti kontrolní 

skupině. Také byla zjištěna pozitivní dusíková bilance, ta by měla značit anabolismus. 

Otázkou je, zda vyšší utilizace proteinů je způsobena jejich zvýšenou dostupností, nebo 

časnou fyzioterapií. Katariho et al. (2018) uvádí, ţe zvýšené mnoţství proteinů nevede 

samo o sobě ke zvýšení anabolismu, naopak dokonce inhibuje proteosyntézu ve svalu. Jak 

jsem jiţ zmiňovala, přísun proteinů je počítán pro kaţdého pacienta individuálně, proto 

bych vyloučila nadměrný příjem. Předpokládám, ţe pozitivní dusíková bilance a pomalejší 

úbytek svalu u intervenční skupiny spolu souvisí a jsou následkem intenzifikované 

fyzioterapie, nikoli vyššího přísunu proteinů. 

V případě, ţe pozitivní dusíková bilance byla spojena se zvýšenou tvorbou proteinů, 

nabízí se otázka, o jaké proteiny se jednalo. Zda šlo o proteiny svalové tkáně, nebo o 

proteiny akutní fáze, imunoglobuliny či albumin aj. Zajímavé je, ţe odpovídali-li by změny 

v průměru svalu dusíkové bilanci, měla by vyjít dusíková bilance vţdy negativní, přičemţ 

v prvním období více u intervenční skupiny a aţ v druhém období u skupiny kontrolní. 

Otázkou tedy je, proč tomu tak nebylo. 

Jedním z moţných vysvětlení je, ţe intenzifikovaná fyzioterapie v prvním týdnu ve 

zvýšené míře zatíţila organismus. Ten produkoval více proteinů spjatých s imunitním 

systémem, došlo k pozitivnější dusíkové bilanci, ale mobilizace aminokyselin ze svalové 

tkáně byla zvýšená. U převahy úbytku svalu intervenční skupiny v prvním období navzdory 
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pozitivnější dusíkové bilanci se dá uvaţovat o roli otoku a jeho eventuálním úbytku 

způsobeným svalovou pumpou. 

Z lineární regresní analýzy vyplývá, ţe s počtem dní se sniţuje průměr svalu, to se 

shoduje s literaturou. Annetta et al. (2017) zjistila nejvyšší úbytek svalu mezi pátým a 20. 

dnem hospitalizace. Puthucheary (2017) uvádí úbytek 2–3 % svalu denně. U kontrolní 

skupiny ve druhém období vyšla denní ztráta 1,8 %. Další vysvětlující proměnnou 

z lineární regresní analýzy je poznatek, ţe s kaţdým litrem zadrţované tekutiny stoupne 

průměr svalu o 1 mm. Tento trend je v souladu se studií Hernández-Socorrové et al. (2018). 

Dalším zjištěním byl větší průměr svalu u pacientů přijatých pro trauma. S traumatem jsou 

častěji hospitalizováni mladší pacienti, kteří mívají větší mnoţství svalové tkáně.   

Hypotéza 1, ţe úbytek svalu bude v období jedna niţší u intervenční skupiny, se 

nepotvrdila. Trend byl dokonce opačný.  

Hypotéza 2, ţe úbytek svalu bude v období dvě niţší u intervenční skupiny, se také 

zamítá. Nebyla splněna hladina významnosti 5 %. Byl však naznačen trend niţšího úbytku 

svalu u intervenční skupiny. 

Hypotézy 3 a 4 o ovlivnění dusíkové bilance v období jedna a dva se také zamítají. 

Můţeme tedy tvrdit, ţe intenzivnější fyzioterapie a FES-CE významně neovlivňují 

dusíkovou bilanci. I kdyţ byl naznačen trend kladnější dusíkové bilance u intervenční 

skupiny. Statisticky významně vyšší příjem dusíku vyšel pro intervenční skupinu.  

Hypotéza 5, ţe vodní bilance se nebude lišit u kontrolní a intervenční skupiny, se 

potvrdila. Hodnota p se nesplnila hranici 5 %. Obě skupiny zadrţovaly podobné mnoţství 

tekutin. Dá se tedy uvaţovat o podobném procentu otoku svalu u obou skupin. I kdyţ byl 

naznačen trend vyššího zadrţování vody u intervenční skupiny. 

Ve své práci jsem se soustředila na měření průměru stehenního svalu. Zda bude mít 

intervence vliv na funkční výsledky pacienta, jako je svalová síla, dřívější schopnost stoje a 

chůze nebo aktivity ADL, je otázkou a předmětem dalšího zkoumání.  
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7 ZÁVĚR 

Časná intenzifikovaná fyzioterapie má v prvním týdnu spíše negativní vliv na 

průměr svalu. Během prvního období dosahoval úbytek u intervenční skupiny průměrných 

hodnot 0,020 cm/den. U kontrolní skupiny dosahoval tento úbytek jen 0,017 cm/den. 

Rozdíly mezi skupinami však nebyly statisticky významné (p = 0,87) Hypotéza, ţe úbytek 

svalu bude v období jedna niţší u intervenční skupiny, se nepotvrdila. 

Z dlouhodobého hlediska nese časná intenzifikovaná fyzioterapie benefity pro 

intervenční skupinu, u které sice také došlo ke zrychlení úbytku svalu (0,025 cm/den), 

úbytek však nedosahoval takové rychlosti jako u kontrolní skupiny (0,040 cm/den). Rozdíl 

mezi skupinami nedosahoval statisticky významných hodnot (p = 0,38). Hypotéza dvě se 

tedy nepotvrdila, ale byl naznačen trend směrem k intervenční skupině. 

Příjem dusíku byl významně vyšší u intervenční skupiny 23,08 ± 11,63 g 

dusíku/den. Kontrolní skupina přijímala 21,67 ± 10,82 g dusíku/den (p = 0,029). Dusíková 

bilance byla u intervenční skupiny pozitivní jak v prvním období (0,56 ± 8,71 g 

dusíku/den), tak v druhém období (2,41 ± 8,30 g dusíku/den). V obou obdobích tedy 

převaţoval anabolismus. Zatímco u kontrolní skupiny byla dusíková bilance negativní 

v prvním období −1,34 ± 9,36 g dusíku/den, převaţovali tedy katabolické děje. Ve druhém 

byla u kontrolní skupiny také zaznamenána pozitivní dusíková bilance 1,85 ± 11,58 g 

dusíku/den. Tedy ve druhém období docházelo i u kontrolní skupiny převáţně 

k anabolismu. Právě v prvním období byl mezi skupinami větší rozdíl, který ale 

nedosahoval hladiny významnosti (p = 0,27). Ve druhém období se rozdíl mezi skupinami 

vyrovnával (p = 0,83). Hypotéza 3, ţe intervence ovlivní dusíkovou bilanci v období jedna 

a hypotéza 4, ţe intervence ovlivní dusíkovou bilanci v období dvě, se nepotvrdily, i kdyţ 

byl naznačen trend směrem k intervenční skupině. 

Vodní bilance byla měřena jen první týden a dosahovala nejvyšších hodnot první 

den měření. K pátému dni měla tendenci klesat. Tento trend byl společný obou skupinám. 

Přesto měla intervenční skupina vyšší hodnoty vodní bilance a to 862,2 ± 1313,9 ml/den, 

kontrolní skupina 610,8 ± 1051,9 ml/den. Tento rozdíl nebyl statisticky významný 

(p = 0,26). Hypotéza 5 se tedy potvrdila. 
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Intervence pomocí včasné intenzivní fyzioterapie a FES-CE byla bezpečná. Jeví se 

jako vhodný prostředek pro zpomalení úbytku svalů do doby, kdy bude pacient schopen 

aktivního zapojení svalstva. Její benefity jsou patrné především od druhého týdne 

hospitalizace. Svědčí pro to jak zpomalený úbytek svalu, tak pozitivnější dusíková bilance 

u intervenční skupiny, ovšem nikoliv statisticky významně. 

Naměřené hodnoty průměrů svalů mohou být ovlivněny otokem. Ten se však zdá, 

vzhledem ke statisticky nevýznamným rozdílům vodní bilance mezi jednotlivými 

skupinami, srovnatelný a tedy nenarušující porovnání vývoje svalového průměru. 

Pro objasnění problematiky časné rehabilitace kriticky nemocných pacientů jsou 

potřeba další studie. Je nezbytné sledovat zásah časné fyzioterapie do patofyziologie dějů 

kritického stavu, ale také do funkčních výsledků pacientů. Především těch dlouhodobých.  
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