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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 obdržela 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 množství zadržovaných 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 udržení 



svalové hmoty od druhého týdne kritického stavu. Pro využití FES-CE jako 

rehabilitační pomůcky kriticky nemocných pacientů je třeba dalšího výzkumu. 
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