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Abstrakt  

Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění postihující nervosvalový přenos. Projevuje se svalo-

vou slabostí a únavou, které charakteristicky kolísající a mění se v čase. Mezi nejčastěji postižené 

svaly patří extraokulární, mimické, orofaryngeální, horních a dolních končetin, respirační. Rizika 

respiračních obtíží se zvyšují se zhoršujícím se stavem v důsledku svalové slabosti a s nástupem 

myasthenické krize. Práce je zaměřená na využití respirační fyzioterapie a aerobní pohybové aktivi-

ty u pacientů s myasthenia gravis. Cílem práce je ověření účinku respirační fyzioterapie a aerobní 

pohybové aktivity na zlepšení plicních funkcí a kondice, a tím stabilizace onemocnění. 
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Abstract  

Myasthenia gravis is an autoimmune disease affecting the neuromuscular transmission. It manifests 

in muscular weakness and tiredness, which characteristically fluctuate and change throughout the 

time. The most typically affected muscles are extraocular, mimic, oropharyngeal and the muscles of 

lower and upper extremities. The danger of  respiratory difficulties is aggravated by worsening phy-

sical condition, which comes as a consequence of muscular weakness and with the onset of the 

myasthenic crisis. The work is focused on the use of respiratory physiotherapy and aerobic physical 

activity in patients with myasthenia gravis. The aim is to verify the effect of respiratory physiothe-

rapy and aerobic physical activity to improve lung function and condition, and the disease stabili-

zation.  
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1 SEZNAM ZKRATEK 

 

AChR  acetylcholinový receptor 

ACSM  The American College of Sports Medicine 

apod.  a podobně 

ARO  anesteziologicko – resuscitační oddělení 

atd.  a tak dále 

ATP  adenosintrifosfát 

Ca
2+

  vápenatý iont 

cm   centimetr 

CNS  centrální nervový systém 

DK  dolní končetina 

EMG  elektromyografie 

FEV1  jednosekundová vitální kapacita 

FEV1/IVC  poměr jednosekundové vitální kapacity a inspirační vitální kapacity 

FEV1 / FVC poměr jednosekundové vitální kapacity a usilovné vitální kapacity 

FHT  hyperplazie thymu 

FVCex  usilovná expirační vitální kapacita 

GTP  guanosintrifosfát 

HK  horní končetina 

HPN  hypotalamo – hypofyzární – nadledvinová osa 

JIP  jednotka intenzivní péče 

K
+
  draselný iont 

ml/kg   mililitr na kilogram 

l/sec  litr za sekundu 

m.  musculus (sval) 

MEF25 maximální výdechový průtok (rychlost) na 25% FVC 
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MEF50 maximální výdechový průtok (rychlost) na 50% FVC 

MEF75 maximální výdechový průtok (rychlost) na 75% FVC 

MEF75-25   maximální střední výdechová rychlost 

MG  myasthenia gravis 

MGCS  myasthenia gravis composite score 

MGFA  myasthenia gravis foundation of America 

MJ  motorická jednotka 

MK  myasthenická krize 

mV  milivolt 

N  počet probandů ve skupině 

n.  nervus  (nerv) 

Na
+
  sodný iont 

např.   například 

NH  náležité hodnoty 

PEF  vrcholový výdechový průtok 

RFT  respirační fyzioterapie 

SA  sympatoadrenální osa 

SD  směrodatná odchylka 

TAT  tuková atrofie thymu 

tj.  to je 

tzn.  to znamená 

tzv.  tak zvaně 

UPV  umělá plicní ventilace 

VATS  videoassisted thoracic surgery 

VATET videoassisted thoracoscopic extended thymectomy 

VTS  videothoracoscopy 

viz  viditelný 
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6 MWT 6 – ti minutový test chůze 

3 MHT 3 minutový test chůze s holemi 

2 MST  2 minutový test chůze po schodech 
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2 ÚVOD 

 

Myasthenia gravis (MG), autoimunitní nervosvalové onemocnění, které postihuje nervosvalo-

vý přenos, patří mezi chronická neurologická onemocnění. MG je relativně vzácné onemocnění, ale 

v posledních letech incidence stoupá, a proto je třeba zlepšit nejen diagnostiku, ale i léčbu, do které 

se řadí také fyzioterapie. Průběh nemoci je u každého jedince individuální, zásadní je včasná dia-

gnostika a určení typu onemocnění.  

Narušený nervosvalový přenos se týká různých svalových skupin, u kterých dochází k osla-

bení. Dle postižených svalů se MG dělí na formy: okulární, faciobulbární a z oslabení končetin, 

trupového a dýchacího svalstva. Problematické bývá postižení svalů respiračních a bránice, kdy 

může dojít k myasthenické krizi (MK). MK je závažný stav, kdy postižené respirační svaly nejsou 

schopny vykonávat svoji funkci a pacienti musí být napojeni na umělou plicní ventilaci (UPV). 

Tento stav vyžaduje komplexní péči, kdy je třeba zapojit i fyzioterapeuta, který zahájí respirační 

terapii a kondiční cvičení. UPV a zároveň stav po thymektomii negativně ovlivní ventilační para-

metry. Upoutání na lůžko sníží i výkonnost, která byla narušena již před MK samotným onemocně-

ním. Po prodělané MK nějakou dobu trvá, než se pacient vrátí do kondice. 

Mnoho pacientů s MG nikdy myasthenickou krizi neprodělá, ale i přesto jejich plicní funkce 

mohou být snížené. Metodou léčby je thymektomie, která poruší funkci hrudníku i svalů. Ventilace 

plic a dodávka kyslíku jsou závislé na činnosti respiračních svalů. Dechová funkce svalů je propo-

jena s funkcí posturální. V případě myastheniků patologie vzniká díky thymektomii, která naruší 

obě funkce a vliv má i samotné primární onemocnění. U pacientů často nacházíme obtíže respirační 

i vertebrogenní, což souvisí s funkčními změnami dechového stereotypu, dyskoordinace dechové 

motoriky a dechových funkcí. Provázanost dechové a posturální funkce nabízí přístupy, jak harmo-

nizovat a zlepšit obě funkce. Vhodné je zařadit do terapie techniky měkkých tkání, respirační terapii 

a aerobní pohybové aktivity. Mezi vhodné pohybové aktivity patří chůze, plavání, jízda na kole. 

Vše je třeba individuálně přizpůsobit jednotlivým pacientům. Nutná je edukace pacientů, aby byli 

nejen motivováni k pohybové aktivitě, ale je třeba jim vysvětlit, jak přistupovat k pohybu a respi-

rační fyzioterapii, aby došlo v oblasti respirace k ekonomizaci dechové motoriky, která zlepší pod-

mínky pro funkci plic a ventilaci.   
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3 PŘEHLED POZNATKŮ 

 

3.1 MYASTHENIA GRAVIS 

 

MG je řazena mezi autoimunitní onemocnění zprostředkované protilátkami, které interferují 

se strukturami a funkcemi nervosvalového spojení. V současnosti se rozlišují 4 samostatné typy 

MG. Odlišují se od sebe imunopatogeneticky (autoprotilátky, patologie thymu), klinickými přízna-

ky a rozdílnou reakcí na léčbu. (Špalek, 2009) 

MG postihuje mladší i starší věkové skupiny. Prognóza je odvislá od imunopatogeneze  a vě-

ku. Dle typu MG a postižení jsou pacienti, kteří jsou plně invalidizováni, schopni aspoň částečného 

pracovního výkonu. Pacienti mají čistě motorické klinické příznaky, které se projevují svalovou 

slabostí kolísající v čase a objektivní unavitelností kosterního svalstva.  

Výrazný pokles mortality za posledních 20 – 30 let souvisí se zlepšením péče o pacienty 

s MG. Vypracovaly se nové postupy v anesteziologicko-resuscitační péči a zavedly se nové terapeu-

tické přístupy do běžné praxe (např. plazmaferéza). Strategická je dlouhodobá terapie.  

 

 

3.1.1 IMUNOPATOGENEZE 

 

Jedním z nejvíce prozkoumaných autoimunitních onemocnění je právě MG, bohužel existuje 

mnoho nejasností, které brání komplexnímu poznání imunopatogeneze. Postupný nárůst dílčích 

poznatků lépe vysvětluje autoimunitní a degenerativní procesy u tohoto onemocnění. Zkušenosti z 

klinické praxe dokládají, že na imunopatogenezi mají vliv faktory genetické, hormonální, environ-

mentální a imunitní. (Piťha, 2010). 

 Genetické vlivy se liší u kongenitálních myasthenických syndromů, které podléhají Mende-

lovým zákonům, a u MG, kde jsou vlivy komplikovanější a méně prozkoumané. Výskyt familiární 

MG je velmi nízký. Relativní riziko je u pokrevních příbuzných 1. generace 2 – 3 % a u jednova-



Diplomová práce    Fyzioterapie u myasthenia gravis 

 

15 

 

ječných dvojčat 40 %.  Nejčastěji zkoumaným faktorem je HLA systém. U různých typů MG se 

vyskytují různé haplotypy HLA. U thymomů se dokonce ani žádná asociace s HLA nevyskytuje, 

proto se zkoumá genetické pozadí i mimo MHC systém. Geny mimo systém MHC kódují bílkoviny 

v oblasti nervosvalové ploténky nebo buňky, jejich receptory nebo jejich produkty účastnící se na 

patogeneze MG. (Piťha, 2010) 

Mezi další faktory patří vliv chronického stresu, který má vliv na aktivaci dvou navzájem se 

ovlivňujících systémů (hypotalamo-hypofyzární-nadledvinková osa (HPN) a sympatoadrenální sys-

tém (SA)). Vegetativní nervový systém ovlivňuje mnoho funkcí v organismu včetně endokrinního a 

imunitního systému. Z toho plyne, že chronické záněty a autoimunitní procesy dochází k aktivaci 

HPN osy, což má za následek inhibiční efekt na imunitní odpověď. Ve finále se zvyšuje riziko auto-

imunitních onemocnění. (Freier, Weber, Nowottne, Horn, Bartels, Meyer, et al., 2010) 

Významný rozdíl v odpovědi na akutní zánět je dán pohlavím. Častěji jsou postiženi muži. U 

autoimunitních nemocí je více postižených žen. Zásadní roli v tom hrají ženské pohlavní hormony 

v souvislosti s menstruačním cyklem, těhotenstvím, kojením a postmenopauzálním stavem. (Olsen, 

Kovacs, 1996)  

Bylo zjištěno, že prostředí hyperplastického thymu má vliv na expresi estrogenních receptorů. 

Progresi autoimunitní odpovědi u MG může způsobovat právě deregulace estrogenních receptorů 

lymfocyty. Je pravděpodobné, že v těhotenství sekrecí některých látek může docházet k rychlejšímu 

vzplanutí onemocnění právě v raném věku.  Prolaktin je látka, která přispívá k patogenezi autoimu-

nity. Zvýšená hladina prolaktinu byla prokázána u mnoha autoimunitních nemocí.  

Bylo zaznamenáno, že pacienti s MG trpí i dalšími autoimunitními poruchami, např. sarkoi-

dóza, onemocnění štítné žlázy, revmatoidní artritida. (Piťha, 2010) 

U 85 % pacientů s MG lze prokázat autoprotilátky proti acetylcholinovým receptorům 

(AChR). Cca 40 % tzv. séronegativních nemocných má protilátky proti svalově specifické thyro-

sinkináze (MuSK). Porucha nervosvalového přenosu je vyvolána deregulací B a T lymfocytů. (Evo-

li, Thonali, Padua, Scuderi, Batocchi, 2003) 

Snížení počtu funkčních AChR je v oblasti postsynaptické membrány nervosvalové ploténky. 

U zdravých jedinců se odhaduje počet AChR na 30 – 40 miliónů (mil.), kdežto u jedinců s MG je 

snížen na 6 – 12 mil. Mnoho jedinců s MG má nízké hladiny protilátek rozpoznávajících AChR 
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vazebné místo, a které mohou zablokovat nervosvalový přenos a navodit myastenickou krizi. (Pi-

ťha, 2010) 

 

 

3.1.2 IMUNOPATOLOGICKÁ KLASIFIKACE MG 

 

MG se dělí dle imunopatologických znalostí do skupin podle přítomnosti protilátek, patologie 

thymu a věku manifestace. K jednotlivým skupinám lze přiřadit klinické projevy. 

Séropozitivní MG s časnou manifestací je nejlépe prozkoumanou skupinou vyskytující se u 

pacientů do 45 let věku a je charakterizován hyperplázií thymu. Častější je výskyt u žen. Jedná se o 

nesourodou skupinu jedinců s generalizovanou slabostí, ale i se slabostí výhradně  extraokulárních 

svalů. Zásadní v terapii je thymektomie, která vede ke klinické remisy u více než 70% pacientů. 

(Špalek, 2008) 

Séropozitivní MG s pozdní manifestací se častěji vyskytuje u mužů. Klinicky je tento typ 

velmi podobný předchozímu, ale někteří autoři uvádějí, že pacienti mívají těžší formy. Pacienti mý-

vají často thymom, u některých není diagnostikován thymom ale atrofie thymu, proto tito pacienti 

neprofitují z thymektomie.  

MG asociovaná s thymomem se nejčastěji vyskytuje ve věku mezi 40. – 60. rokem života. 

Není převaha jednoho pohlaví, rozložení je rovnoměrné. Při diagnostikování část pacientů je bez 

příznaků, část má lokální příznaky thymomu a část má projevy autoimunitního onemocnění. Lokál-

ními příznaky jsou nejčastěji bolest na hrudi a kašel. Vzhledem k pomalému růstu nádoru později 

přibývá dušnost, hemoptýza, stridor a dysfonie. U pacientů s thymomem se objevuje kombinace 

MG a dalšího autoimunitního onemocnění (např. psoriáza, revmatoidní artritida, sklerodermie, thy-

reoiditis, anémie). (Špalek, 2010) 

Séronegativní MG je typická nepřítomností protilátek při klinických známkách MG s typic-

kým elektrofyziologickým nálezem. Zlepšení stavu přináší plazmaferéza, imunosupresivní terapie a 

někdy i thymektomie. (Piťha, 2010) 
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Séronegativní MG s protilátkami proti MuSK má nízkou prevalenci, atypické klinické proje-

vy, nepřítomnost protilátek proti AChR, nižší senzitivitu elektrodiagnostických testů. Jde o auto-

imunitní onemocnění zprostředkované protilátkami, ale proti jinému proteinu. V tomto případě 

existuje experimentální model přenosu z matky na novorozence. Tito pacienti neprofitují z thymek-

tomie, protože thymus nevykazuje známky patologie, ale uplatňuje se extrathymická autoimunita. 

(Piťha, 2010) 

 

 

3.1.3 HISTOPATOLOGICKÉ ZMĚNY THYMU 

 

Thymus je lymfoepiteliární orgán, který slouží k maturaci T lymfocytů. Dochází v něm k se-

lekci buněk, ze kterých vzniknou zralé T buňky, a zároveň dochází k deleci lymfocytů, jež reagují 

s autoantigeny. Thymus je tvořen kůrou a dření, které se dělí na lobuly. Kůra je v histologických 

řezech tmavší, protože je v ní obsaženo mnoho lymfocytů. Dřeň je na preparátech světlejší, což je 

způsobeno nižším počtem lymfocytů. V kůře jsou obsaženy tzv. kortikální lymfocyty neboli nezralé 

T lymfocyty, které se nachází v proliferačním stádiu. Následně migrují do dřeně, kde vyzrávají 

v medulární lymfocyty.  

 Ve dřeni jsou v malém množství přítomny i B lymfocyty, které jsou považovány za možný 

prekurzor mediastinálního velkobuněčného B lymfomu. 

Ve stromatu thymu jsou thymické myoidní buňky (TMB), které se tvoří z pluripotentních 

kmenových buněk.  TMB exprimují několik proteinů vlastních kosternímu svalu (aktin, myosin, 

myogenin, desmin, troponin T, AChR). 

V thymu se nachází kromě kůry a dřeně perivaskulární prostory (PVP), což jsou oblasti 

v okolí některých cév. Prostory jsou od sebe odděleny mezibuněčnou membránou. PVP obsahují 

zralé T lymfocyty. Nejsou tedy součástí thymopoézy, ale periferního imunitního systému. 

U pacientů s MG se dělí nálezy v resekovaném thymu do tří kategorií: folikulární hyperplazie 

thymu (FHT), tuková atrofie thymu (TAT), thymom.  
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U  FHT nedochází k celkové změně architektoniky thymu. Je velmi dobře rozpoznatelná kůra 

a dřeň. Změny se nachází v PVP, kde se na kortikomedulární hranici tvoří z B lymfocytů folikuly se 

zárodečnými centry, které vypadají obdobně jako sekundární zárodečná centra v lymfatických uzli-

nách. Nahromadění B lymfocytů je nejspíš způsobeno více faktory. Intrathymická germicidní centra 

jsou oblasti, kde dochází k protilátkové odpovědi B lymfocytů proti AChR. V případě lymfatických 

uzlin a sleziny zůstávají antigeny přítomny na povrchu folikulárních buněk celou dobu. To samé 

bylo prokázáno i u thymických buněk. Dlouhodobá stimulace B lymfocytů vede k namnožení a 

tvorbě protilátek. V hyperplastickém thymu probíhají i další reakce, které vedou k aktivaci imunit-

ního systému. 

TAT se vyskytuje při histologickém vyšetření u pacientů se séronegativní MG s protilátkami 

proti MuSK. U pacientů, kteří nemají autoprotilátky proti MuSK či AChR se nalézají změny po-

dobné jako u FHT, ale je menší počet terminálních center.  

 

 

3.1.4 HISTOPATOLOGICKÉ ZMĚNY KOSTERNÍ SVALOVINY 

 

Znalost morfologie kosterního svalu a nervosvalové ploténky (NP) napomohlo k lepšímu po-

znávání patogenezí u MG. Přestože se běžně nedělá v rámci diagnostiky MG svalová biopsie, zna-

lost patogeneze kosterního svalu je důležitá. Zásadní jsou změny v oblasti nervosvalové ploténky. U 

některých pacientů s MG lze pozorovat mechanismus změn svalů, které jsou významné z hlediska 

diferenciální diagnostiky.  

Pacienti s MG bývají zřídka posíláni na svalovou biopsii, protože diagnostickou metodou je 

elektromyografické vyšetření či sérologické vyšetření průkazu protilátek. Znalost morfologických 

změn svalových tkání není tak důležitá. Svalová biopsie má své místo při odlišení MG od jiných 

nervosvalových onemocnění, které mohou MG velmi věrně napodobovat (např. polymyozitida, 

mitochondriální myopatie, okulofaryngeální myodystrofie atd.). Proto je dobré vědět něco o histo-

patogenezi svalů a NP. 
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NP se vyšetřuje několika metodami. Lze ji histochemicky označit ve zmražených řezech. Pro-

kazuje se acetylcholinesteráza, méně často nespecifická esteráza či imunohistochemicky monoklo-

nální protilátkou proti acetylcholinesteráze.  NP lze pozorovat obarvenou toluenovou modří pod 

elektronovým mikroskopem. Při studiu morfologie v rámci svalové biopsie nastávají problémy. NP 

se vyskytují na určitém omezeném úseku svalového vlákna, proto je problém na vzorku tkáně 

z biopsie potřebný úsek najít, aby se mohl vyšetřit. Snazší je najít NP ve svalech, kde je větší počet 

NP (např. interkostální svaly). V případě svalů z končetin je to problematické, přestože bývají mno-

hem častěji bioptovány vzhledem ke snazšímu provedení. Toto vyšetření NP nelze považovat za 

diagnostický prvek vzhledem k počtu zkoumaných NP v rámci jednoho vzorku tkáně z biopsie.  

Ve starších studiích byly pozorovány abnormality na NP u pacientů s MG. Objeveny byly ne-

pravidelně tvořeny záhyby na postsynaptických membránách. Pozorovány byly i změny v uspořá-

dání presynaptických i postsynaptických částí.  Na NP u MG byly zjištěny strukturální změny. U 

MG jsou celkové velikosti presynaptických nervových zakončení menší a u postsynaptické oblasti 

je výrazný úbytek sekundárních prohlubní na membráně, které jsou mělké, místy abnormálně široké 

nebo jsou úplně vymizelé. U některých svalových vláken dokonce chybí presynaptické nervové 

zakončení, z čehož vyplývá atrofický úsek postsynaptické membrány. Důležité je, že histopatolo-

gické změny nekorelovaly s délkou trvání nemoci, tíží, ani dobou léčby.  

V oblasti NP mohou být nahromaděny protilátky a složky komplementu, což souvisí i s pato-

genezí MG. Vyskytuje se komplex komplementu C5b-9, který je typický právě pro MG. Přítomnost 

tohoto komplementu nebyla zaznamenána u dalších onemocnění jako je Lambert-Eatonův syndrom, 

polymyozitida, okulární myopatie. 
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3.1.5 DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA 

 

Vzhledem k výrazné heterogenitě nejsou pro MG mezinárodně akceptovaná diagnostická kri-

téria. Proto se MG diagnostikuje díky charakteristickým znakům a symptomům, vylučujícím kritéri-

ím. 

Charakteristické znaky a symptomy pro MG: diplopie, ptóza, dysartrie, obtížné žvýkání a po-

lykání, svalová slabost se zachovalými šlachookosticovými reflexy (méně častá slabost svalů krku, 

končetin a trupu), zvýšená slabost po zátěži a opakovaném pohybu se zlepšením po odpočinku, 

progresivní zlepšení po podání inhibitorů cholinesterázy (např. neostigmin), repetitivní stimulace 

s frekvencí 2 Hz ukazuje charakteristický dekrement, který lze zrušit neostigminem, přítomnost 

protilátek proti acetylcholinovým receptorům. 

Vylučující kritéria pro diagnostiku MG: kongenitální myasthenický syndrom, myopatie, one-

mocnění motoneuronu, roztroušená skleróza, varianty Guillainova-Barréova syndromu, otravy or-

ganofosfáty, botulismus, Lambert-Eatonův syndrom, cévní mozková příhoda, užití léků (neuro-

muskulární blokátory, aminoglykosidy, penicilamin, léky proti malárii, kolistin, streptomycin, po-

lymyxin B, tetracyklin, hypokalémie, hypofosfatémie). 

Definitivní kritéria pro MG: svalová slabost a unavitelnost v anamnéze, normální klinické vy-

šetření, kromě slabosti neodpovídající lokalizaci parézy jednoho či více periferních nervů, plus jed-

no z dalších kritérií – pozitivní protilátky proti AChR nebo anti MuSK nebo dekrement při repeti-

tivní stimulaci, popř. 3 z následujících kritérií – svalová slabost a unavitelnost v anamnéze akcentu-

jící se po zátěži a zlepšuje se po odpočinku, změny v lokalizaci svalové slabosti pozorované v prů-

běhu choroby, zlepšení po odpočinku či chladu, zhoršení po zátěži, zlepšení po podání inhibitorů 

cholinesterázy parenterálně i perorálně, pozorované zlepšení po plazmaferéze, IVIG, kortikoidech 

nebo imunosupresivech. 

Euromyasthenia je evropský projekt, díky kterému byl vytvořen materiál „Laboratorní a kli-

nický standard MG“. Tento standard by měl v zemích Evropské unie sloužit jako doporučení neuro-

logům a ostatním lékařům, kteří nemají tak velké zkušenosti s diagnostikou MG. 

 



Diplomová práce    Fyzioterapie u myasthenia gravis 

 

21 

 

3.1.6 KLINICKÁ KLASIFIKACE 

 

MG se řadí mezi heterogenní onemocnění s větším množstvím postižených svalů a s růz-

nou mírou postižení, proto je zavedení klasifikace velmi obtížné. Pro vědecké účely bylo nutné za-

vést nějakou klasifikaci, podle které by se mohly provádět výzkumy jednotlivých forem nemoci. 

Pro klinické studie se zavedlo MGFA kvantifikované skóre, které neodlišuje klinickou závažnost 

oslabení jednotlivých svalových skupin. Pro lepší zhodnocení stavu vypracoval Sanders MGCS, 

myasthenia gravis composite score, kterým by se měly odstranit nedostatky z MGFA skóre. (Piťha, 

2010)  

Na obrázku č. 1 jsou sepsané obě klasifikace dle postižení pacienta s MG. Lze porovnat 

vyšetřování dle MGCS a MGFA skóre. Pomocí těchto klasifikací lze vést výzkum u pacientů s MG. 

Dle klasifikace MGFA se rozdělují pacienti do jednotlivých stupňů podle postižení a oslabení sva-

lových skupin. MGCS skóre bodově hodnotí pacienty dle určitých testů jako např. polykání, artiku-

lace, ptóza, problematické pohyby v kořenových kloubech.  

 

                       Obrázek 1: Klasifikace MGFA (Piťha, 2010) 
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3.2 THYMEKTOMIE 

 

3.2.1 THYMUS  

 

Thymus neboli brzlík je žláznatý lymfoepiteliární orgán, který je uložený v předním media-

stinu za sternem.  Skládá se ze dvou laloků, které jsou většinou asymetrické. Nejčastěji má tvar při-

pomínající písmeno H. Důležité je identifikovat krční výběžky thymu, které mohou být při thymek-

tomii přehlédnuty a neodstraněny. Krční výběžky jsou umístěny paratracheálně a mohou dosahovat 

až k dolní části laloků štítné žlázy. Tělo thymu leží na vzestupné aortě, levé vena brachiocephalica, 

laterálně naléhá na mediastinální pleury, perikard, dorzálně zasahuje nn. phrenicii.  Brzlík je nejširší 

v místě perikardu, na který naléhá zepředu i ze stran.  

V dětském věku je brzlík dobře diferencovatelný a růžový. S přibývajícím věkem dochází 

k involuci a přeměně barvy ve žlutou z důvodu tukové infiltrace.  Dochází ke zmenšování.  

Thymus nemusí být ohraničen pouzdrem, ale může se nacházet jako drobné ostrůvky thymic-

ké tkáně uložené v perithymickém tuku.  

Po narození váží thymus 15 gramů (g). Ve dvou až třech letech zvětšuje svoji hmotnost na 30-

40 g, které přetrvají až do puberty, kdy dochází postupně k atrofii a hmotnost se snižuje na 25 g. U 

obézních pacientů se hmotnost nemusí měnit díky množství tukové tkáně. Velikost thymu závisí na 

věku a stádiu atrofie. U novorozenců je velikost asi dvojnásobně menší než u dospělých a tloušťka 

je přibližně na stejno. 

 

 

3.2.2 INDIKACE, KONTRAINDIKACE THYMEKTOMIE 

 

Způsob léčby MG závisí na mnoha faktorech. O thymektomii rozhodují specialisté více oborů 

při konziliu. Zvažuje se nutnost a vhodnost operace. Je-li pacient indikován k operaci, je v adekvát-

ním zdravotním stavu, jak dlouho a jakou léčbu je třeba podstoupit před operací (např. kortikostero-
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idy, imunosuprese, plazmaferéza). Optimální léčebný postup je zvolen na základě anamnestických 

údajů, všech vyšetření a pohovoru s pacientem. 

Thymomy by měly být indikovány k operačnímu řešení vždy. Od operace se ustupuje u velmi 

rizikových pacientů, kde je indikována konzervativní terapie, která se doplňuje ozařováním či che-

moterapií. 

Operace není nutná u okulární formy MG, která dobře reaguje na farmakologickou léčbu. Po-

kud se neuvažuje o operaci, je důležité vědět, že pacient nemá thymom.  Thymektomie není indiko-

vána taktéž u séronegativní MG, protože není prokázán pozitivní efekt.  

Indikováni jsou všichni pacienti s MG kromě pacientů s okulární a séronegativní formou MG, 

kteří jsou schopni operace po interní stránce. Věková hranice pro možnost provedení operace se 

snížila na věk 55 let. Pacienti s těžšími formami jsou před operací indikováni ke konzervativní léč-

bě. U dětí předškolního věku je operace velmi vzácná a je třeba uvážit nutnost operace. U dětí škol-

ního věku s prokázanou MG  se thymektomie provádí stejně jako u dospělých. 

V současnosti je včasná indikace k thymektomii jednou z důležitých zásad péče o pacienty 

s MG. Proto je považována dlouhodobá konzervativní léčba generalizované MG za nesprávnou 

metodu volby léčby.  

Před thymektomií je třeba připravit pacienty tak, aby zákrok zvládly i pacienti s těžší formou 

MG. Díky důkladné a erudované přípravě se snižuje riziko dechové insuficience a nutnosti poope-

rační umělé plicní ventilace. 

 

 

3.2.3 CHIRURGICKÉ PŘÍSTUPY A LÉČBA 

 

K operačnímu řešení se přistupuje u pacientů s optimálním zdravotním stavem, kteří musí 

prodělat kompletní předoperační vyšetření včetně CT, u starších nebo rizikových jedinců je nutné i 

ECHO, ergometrie a spirometrie. 
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V České republice se provádí v současnosti thymektomie, tzv. parciální stereotomie s kom-

pletním odstraněním thymu a disekcí tuku z předního mediastina. Tento typ operačního přístupu je 

dobře propracovaný a rutinní. Nutné je pacienty upozornit, že po operaci nedojde k okamžitému 

zlepšení, protože MG je celoživotní onemocnění a operační zákrok je pouze metodou léčby, u které 

se předpokládá postupné zlepšení. U některých pacientů může dojít stav do remise s úplným vysa-

zením léčby. Thymektomie je první krok k úspěšnému zvládnutí choroby. Po operaci stráví pacient 

na chirurgické JIP 1-2 dny pokud všechno probíhá v pořádku. Hned první den po operaci je nutné 

pacienta posazovat, postavit, zahájit dechovou rehabilitaci a postupně chodit kolem lůžka. Pacient 

má přibližně 2-3 dny retrosternálně drén. Pokud je pacient stabilizován, překládá se na standardní 

oddělení, kde stráví 5-6 dní a pokud je pooperační průběh nekomplikovaný, lze pacienta propustit 

do domácí péče. Větší fyzická námaha není doporučována 8 týdnů po thymektomii.  

Operační přístupy: parciální stereotomie, totální maximální thymektomie z kompletní sterno-

tomie a krční přístup (dnes se neprovádí, protože lze provést maximální výkon i z parciálního ster-

notomie), u rizikových pacientů se doporučuje thymektomie jen z krčního přístupu, videoassisted 

thoracic surgery a videothoracoscopy. 

 

 

3.2.4 STANDARDNÍ KOMPLETNÍ THYMEKTOMIE Z PARCIÁLNÍ STERNOTOMIE 

  

Tento typ operací je vhodné provádět ráno a jako první operaci, když je čistý sál a za přísných 

aseptických podmínek. Vhodné je užití operační fólie. Ráno před operací pacient zapije malým 

douškem vody pravidelně užívané inhibitory cholinesterázy. Kortikoidy se podávají intravenózně. 

V perorální antimyasthenické léčbě se pokračuje okamžitě, jak je to možné. Po výkonu je třeba an-

tibiotické krytí. 

Operace se provádí v celkové anestezii. Po klasické dezinfekci operačního pole a nalepení fó-

lie se vede řez z jugula distálně v délce asi 10 cm (přibližně do oblasti chrupavky 3. žebra). Zásadně 

se provádí řez ve střední čáře, nad sternem v jeho transverzální rovině. U asymetrického řezu by 

mohl být problém s resututou sterna, protože by se drátěné kličky mohly prořezávat. Před rozpolce-
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ním sterna se tupě prstem provede tunel za sternem. Manubrium a část sterna je rozděleno Lebsche-

ho sternotomem nebo pilou, pomocí koagulace se staví krvácení z periostálních cévek i pod ster-

nem, na zástavu krvácení z kosti se používá vosk. Následně dojde k rozevření pomocí rozvěráku. 

Před větším rozevřením je nutné uvolnit zbytky ligamenta interclaviculare a dokončit rozdělení 

krátkých krčních svalů a povolit vaz nad truncus brachiocephalicus.  

Operace se zahajuje preparací levé veny brachiocephaliky. Následně se pokračuje v postupné 

preparaci brzlíku a jeho možných ostrůvků v krční oblasti. Odstraní se i tuk v okolí. Nutné je dávat 

pozor na cévy, které mohou být v průběhu zákroku poškozeny. Thymické cévy se ligamentují a 

přerušují. Postupně se thymus odpreparuje od aorty a perikardu. Tupé uvolnění od mediastinálních 

listů pleury a od nervi phrenici je nutné provádět opatrně, aby nedošlo k poškození. V průběhu ope-

race je snaha o nepoškození pleury v mediastinu. Její poškození by mohlo vyvolat komplikace.  

Při thymektomii se provede disekce thymu a okolní perithymické tukové tkáně z oblasti před-

ního mediastina a krční oblasti. Preparát se zváží, vypne na podložku a odešle na histologické vy-

šetření. K posouzení postižení svalů se posílá vzorek z musculus sternothyroideus nebo sternohyoi-

deus. 

Po revizi operační rány se aplikuje do předního mediastina drén, který je vyveden vpravo od 

jugula na krku. Sternum se zavře pomocí 3 drátěných kliček. Dbá se na pevnou osteosyntézu. Kost-

ní suturu následuje sutura musculi pectorales. Sešije se zbytek vrstev a extubovaný pacient při vě-

domí je převezen na JIP. 

 

 

3.2.5 TRANSCERVIKÁLNÍ, TRANSSTERNÁLNÍ MAXIMÁLNÍ THYMEKTOMIE 

    

Tato metoda byla uvedena do praxe v roce 1988 díky Jaretzkimu a Wolffovi, ale v současné 

době se od této metody opouští. Jde o maximálně radikální odstranění thymu i okolního tuku. Prin-

cip operace je v preparaci ze dvou samostatných řezů, na krku nad štítnou žlázou se provede hori-

zontální řez a nad sternem svislý řez ve střední čáře v celém rozsahu sterna. Tyto řezy lze spojit 

kožním přístupem do tvaru T.  



Diplomová práce    Fyzioterapie u myasthenia gravis 

 

26 

 

Během operace se odstraní thymus a okolní tuková tkáň v oblasti krku a mediastina. Následně 

se cíleně pátrá po thymických ostrůvcích. Na krku provádí en block disekci krčních výběžků thymu 

i s tukem, preparát se zmobilizuje tak, že je možné ho vtáhnout do rány v oblasti sternotomie a zde 

pokračovat v disekci. K mediální preparaci thymu se přistupuje z totální sternotomie. Při této meto-

dě se odstraní i obě mediastinální pleury.  

Po odstranění preparátu se musí zavést dva hrudní drény do pleurální dutiny. Klasicky se uza-

vře sternum a rána se po vrstvách sešije. Negativní důsledek této operace je kosmetický i tvorba 

srůstů v pooperačním období. Hojení po totální stereotomii je mnohem rizikovější než po parciální.  

 

 

3.2.6 KRČNÍ THYMEKTOMIE 

 

Krční thymektomie je přístup do předního mediastina skrz příčnou incizi nad jugulem. Během 

operace je pacient položen na záda s hlavou přes okraj operačního stolu z důvodu nutného záklonu 

hlavy v průběhu operace. Hlava musí být podepřena a nesmí viset. Pod zády mezi lopatkami se na-

foukne vak a pacient leží na vzduchovém polštáři. Operovaná oblast je připravena tak, aby v přípa-

dě potřeby mohl operatér přejít ke sternotomii. Kožní řez je veden 1-2 cm nad jugulem v délce 5-6 

cm. Protne se platysma, roztrhnou se krátké krční svaly a povolí se ligamentum interclaviculare a 

může se začít s preparací krčních výběžků thymu. Po vypreparování výběžků se tupě odtrhne thy-

mus od sterna, tupě se preparuje až k levé v. brachiocephalice. V tomto okamžiku se zasune speci-

ální zvedák za sternum, vyfoukne se vak, tím se pacient opře o záda a operatérovi se otevře prostor 

pod sternem. Vyhledají se thymické cévy, zaklipují se a pokračuje se v další preparaci thymu. Lze 

použít endoskopické přístroje. I při tomto přístupu je nutné kontrolovat nn. phrenici. Po odstranění 

se zavede drén a rána se po vrstvách sešije. Tato operace vyhovuje jak po stránce kosmetické, tak i 

po stránce komplikací respiračních funkcí.  

  



Diplomová práce    Fyzioterapie u myasthenia gravis 

 

27 

 

3.2.7 VATS, VTS THYMEKTOMIE 

 

VATS neboli videoassisted thoracic surgery, VTS neboli videothoracoscopy. Pro provedení 

endoskopické operace musí být volná pleurální dutina. Tuto metodu nelze užít v případě četných 

nebo plošných srůstů. VTS výkony jsou prováděny pomocí vstupů v mezižebří. Používají se tzv. 

thorakoporty – slouží pro kameru, endoskopické nástroje a endostaplery. Operuje se čistě endosko-

picky bez možnosti zásahu rukou v pleurální dutině. 

VATS metoda kombinuje endoskopické provedení s klasickou chirurgií. Zavede se potřebný 

počet thorakoportů, který se doplní malou thorakotomií. Výhodou je možnost operace endoskopic-

ky a zároveň používat klasické chirurgické nástroje. Této metodě bylo vytýkáno, že není dostatečně 

radikální v preparaci krčních výběžků. Proto byla vyvinuta metoda VATET neboli videoassisted 

thoracoscopic extended thymectomy, která už je považována za dostatečně radikální. Je to propoje-

ní metod krční thymektomie a VTS s přístupy zleva i zprava. Pacient je v celkové anestezii, připo-

jený na selektivní plicní ventilaci a leží na zádech. Poloha těla se upravuje polohou stolu. Chirurg 

začne krční fází, následně pokračuje VTS přístupem zleva. Anesteziolog zkolabuje plíci na opero-

vané straně. Zavedou se tři porty na anteriorní a laterální straně hrudníku. Následuje protětí media-

stinální pleury od hrudní apertury až k diafragmě. Odpreparuje se thymus s okolním tukovou tkání a 

pleurou mediastinální. Následně se postup zopakuje i z pravé strany. Anesteziolog ventiluje levou 

plíci, protože pravá je kolabovaná. Při obou přístupech se musí hlídat nn. phrenici. Chirurg klipuje 

thymické cévy zleva a thymus se odstraní skrz krční incizi ven z těla. Provede se revize jednotli-

vých operačních polí, zavedou se hrudní drény do obou dutin, nafouknou se přetlakem plíce a incize 

jsou uzavřeny po vrstvách. 

VATET a VTS patří mezi stále oblíbenější metody vzhledem k jejich kosmetickému efektu. 

Novinkou v miniinvazivním přístupu je robotická thymektomie, která má své výhody, ale bo-

hužel vzhledem k vysoké ceně přístroje i příslušenství nepatří mezi frekventované operační metody.  
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3.2.8 CHIRURGICKÉ KOMPLIKACE 

 

Komplikace po thymektomii dělíme na peroperační, pooperační časné a pozdní. Peroperační 

komplikace: krvácení, poranění nervových struktur jako je n. phrenicus a n. laryngeus recurrens. Při 

otevřeném přístupu jsou tyto komplikace velmi vzácné. Krvácením může vzniknout retrosternální 

hematom, který vede někdy až nutnost revize operačního pole. Možný defekt v pleuře se při parci-

ální thymektomii nebere jako komplikace, protože pleura může být někdy velmi tenká. Snadno se 

opraví suturou. Komplikace se častější u pacientů s thymomy, které mohou být prorostlé do vzdále-

nějších oblastí. N. phrenicus může prorůstat skrz thymom, což vede k porušení nervu během opera-

ce, protože je nutné odstranit celý nádor.  

K časným pooperačním komplikacím se řadí krvácení. Odpad v drénech může být z kostní 

dřeně sterna či periostálních cévek při nedostatečné hemostáze kosti voskem. Krvácet mohou i thy-

mické cévy, ze kterých sklouzne ligatura. Může být poraněna levá v. brachiocephalica či truncus 

brachiocephalicus při osteosyntéze sterna. K pneumotoraxu dochází po otevření dutiny hrudní díky 

reziduálnímu vzduchu. Malé pneumotoraxy se neřeší.    

Kožní rána se hojí přibližně do 10 dnů, kdy se vytahují stehy. Špatné hojení vzniká z důvodu 

nešetrného operačního přístupu či infekcí. Největší komplikace po sternotomii je dehiscence osteo-

syntézy sterna. Důležitá je kompresivní osteosyntéza. Normálně se sternum zahojí za 8-10 týdnů. 

Jakákoli sekrece a bolestivost rány ukazuje na porušení hojení kostí. V případě zjištění kompliko-

vaného hojení je třeba ránu zrevidovat v celkové narkóze. Rizikovější v hojení sterna jsou starší 

pacientky s osteoporózou.  

Další komplikace se týkají spíše anesteziologické problematiky, kdy dochází k respirační in-

suficienci důsledkem progredující svalové slabosti s nutností napojení na UPV.  
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3.3 STRUKTURA A FYZIOLOGIE NERVOSVALOVÉHO PŘENOSU 

 

3.3.1 NERVOSVALOVÉ SPOJENÍ 

 

Nervosvalové spojení je složeno z několika částí: terminální motoneuron, kde je presynaptic-

ká část, synaptická štěrbina a postsynaptická část, která se nachází na svalovém vláknu. (Ondráčko-

vá, 2013) 

Inervace kosterního svalu je zásobena díky motoneuronům, které jsou umístěny v předních 

rozích míšních, respektive v jádrech motorických hlavových nervů. Periferní nervy jsou složené z 

vláken alfa motoneuron, která jsou relativně silná a myelinizovaná. Základní jednotkou neuronu je 

motorická jednotka (MJ). MJ je složena z jednoho motoneuronu a svalových vláken, které jsou jím 

inervované. Počet vláken v jednotce kolísá. U svalů vykonávajících jemné, přesné pohyby je 

v jednotce vláken málo (např. u okohybných svalů, drobných svalů ruky), na velkých končetino-

vých či zádových svalech mohou být v jednotce stovky vláken. Každý spinální motoneuron inervu-

je jeden typ svalových vláken. V jednotce jsou tedy všechna vlákna jednoho typu. Podle vláken, 

která inervují a tedy podle trvání záškubu, dělíme jednotky na rychlé a pomalé. (Ondráčková, 2013) 

Přenos informace z nervu na sval probíhá na tzv. nervosvalové ploténce. Distální části axonů 

nejsou obaleny myelinovou pochvou a jsou kryty jen Schwannovými buňkami, které jsou velmi 

důležité pro formaci a funkci nervosvalového spojení, modulace synaptického přenosu, neurální 

regenerace atd. MJ se větví na různý počet větví. Jedna terminální větévka je spojena s jedním sva-

lovým vláknem (mononeurální inervace). U některých svalů se i v dospělosti nachází polyneurální 

inervace (např. extraokulární, některé laryngální a svaly jazyku). (Ondráčková, 2013) 

 Presynaptická zakončení obsahují množství agranulárních váčků s acetylcholinem, který je v 

tomto spojení mediátorem. Nervová zakončení zapadají do prohlubní v motorické ploténce, která je 

zesílenou částí povrchové membrány svalové buňky ve spojení s nervem. Pod nervovými zakonče-

ními je membrána zvlněná a vytváří palisády (junkční zvlnění), prostor mezi nervem a zesílenou 

membránou svalové buňky je srovnatelný se sympatickou štěrbinou. Každá nervosvalová ploténka 

je koncem pouze pro jedno nervové vlákno a neexistuje konvergence mnoha podnětů. (Špalek, 

2008) 
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3.3.2 AKČNÍ POTENCIÁL 

 

V klidu je vnitřek buňky oproti povrchu elektronegativní, membrána má tzv. klidový 

membránový potenciál (neurony obvykle cca -70 mV). Je-li axon podrážděn, pozorujeme změnu, 

kterou nazýváme akční potenciál.  

Na axonech jsou umístěny dva základní typy iontových kanálů – natriové (Na
+
) a kaliové 

(K
+
). Membrána je polarizovaná za klidového stavu, z čehož vyplývá, že koncentrace K

+
 iontů je 

vyšší uvnitř a koncentrace Na
+
 je vyšší vně. Akční potenciál vzniká, když překročí membránový 

potenciál na kořenu axonu svou klidovou hodnotu o 5 mV. Otevřou se Na
+
 kanály a ionty začnou 

proudit skrz membránu do cytoplazmy, membrána se dále depolarizuje a membránový potenciál se 

dostane až k +20 mV. Když dojde depolarizace do maxima, Na
+
 kanály se postupně deaktivují a tak 

Na
+
 ustává.  

Současně se otvírají K
+
 kanály, které jsou pomalejší. Ionty K

+
 proudí ven, snižuje se membrá-

nový potenciál a postupně dochází k repolarizaci. Doba a amplituda akčního potenciálu je regulo-

vána Na
+ 

a K
+
 kanály. Terminální neuron obsahuje jen velmi málo Na

+
 kanálů, proto se akční po-

tenciál propaguje pasivně.  

Protilátky proti K
+
 kanálům byly prokázány asi u 40 % pacientů se získanou neuromyotonií.     

 

 

3.3.3 ACETYLCHOLIN A JEHO RECEPTOR 

 

Acetylcholin řadíme mezi chemické neurotransmitery. Vytváří se na terminálním neuronu 

z acetyl-koenzymu A a cholinu. K jeho tvorbě je potřeba specifického enzymu cholinacetyltransfe-

rázy. Nasyntetizovaný acetylcholin je skladován v synaptických vezikulách, které vznikají invagi-

nací axonální membrány. Na syntézu acetylcholinu je třeba velkého množství energie, proto synap-

tické vezikuly obsahují také mitochondrie, ATP, GTP, magnesium, kalcium a specifické proteogly-

kany. Naplněné vezikuly acetylcholinem jsou umístěny ve 2 hlavních oblastech: za prvé jsou umís-

těny na vnitřní straně presynaptické membrány v aktivních zónách naproti záhybům postsynaptické 
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membrány s acetylcholinovými receptory, kde je pohotovostní zásobárna; druhým místem, kde je 

hlavní zásobárna acetylcholinu, jsou vezikuly uvnitř terminálního neuronu. (Conti-Fine, Milani, 

Kaminski, 2006) 

Kvanta acetylcholinu z vezikul se uvolňují spontánně a každé z nich otevře množství ionto-

vých kanálů, což vede k influxu Na
+
. Nějaké množství vylitých kvant acetylcholinu je potřeba ke 

vzniku dostatečného akčního potenciálu, který souvisí s depolarizací postsynaptické membrány a 

s excitací sousední sarkolemy. Ploténkový potenciál dosahuje prahové hodnoty a díky zákonu „vše 

nebo nic“ doprovází akční potenciál svalového vlákna. Čímž chrání před poruchou nervosvalového 

přenosu i při opakovaní akčního potenciálu. (Ambler, 2010) 

Odlišnost v uspořádání terminálního axonu a uvolňování acetylcholinu lze pozorovat 

v rychlých a pomalých svalových vláknech. Pomalá, tonická vlákna obsahují enzymy, které jsou 

uzpůsobeny k pomalé a déle trvající kontrakci. Tzn., že jejich funkce je statická a polohová.  Rych-

lá, fázická vlákna slouží k rychlé krátké kontrakci, tudíž k rychlým pohybům, proto u nich najdeme 

více Na
+
 kanálů i větší počty kvant acetylcholinu. (Ondráčková, 2013) 

K uvolnění acetylcholinu z vezikul je nezbytná přítomnost kalcia. Akční potenciál postoupí 

k presynaptickému rozšíření, kde aktivuje napěťově řízené kalciové kanály, čímž se dostanou kalci-

ové ionty do cytosolu. K
+
 kanály jsou v oblasti aktivních zón. Když vnikne kalciový iont, dojde 

k uvolnění kaskády biochemických dějů. Tyto pochody způsobí oddělení synaptických vezikul od 

cytoskeletu, posunutí k aktivní zóně a sloučení s presynaptickou membránou. Dojde k otevření ve-

zikul a vylití acetylcholinu do synaptické štěrbiny, odkud se váže na receptory na postsynaptické 

membráně. Tento děj může být pojmenován jako kalciem indukovaná exocytóza.       

Acetylcholinový receptor patří mezi nikotinové receptory. Receptor patří mezi receptory, kte-

ré jsou ligandem řízené iontové kanály. Jsou dva typy receptorů – fetální a dospělý, rozdíl mezi 

těmito typy je v podjednotkách. U dospělého typu nacházíme strukturální i funkční rozdíl oproti 

fetálnímu typu. Dospělý typ je mnohem vodivější pro ionty Na
+
, K

+
, Ca

2+ 
a doba otvírání je mno-

hem kratší. Molekuly acetylcholinu musí aktivovat receptorové podjednotky, aby proběhlo otevření 

iontových kanálů. Dvě acetylcholinové molekuly se naváží na receptor a dojde k otevření Na
+
 kaná-

lu uvnitř receptoru (otevření K
+
 kanálu navazuje na Na

+
) a následnému vylití Na

+ 
do svalového 

vlákna. Tímto kanálem proudí i malé množství Ca
2+

. (Ondráčková, 2013) 
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Acetylcholinové receptory se kumulují na postsynaptických záhybech, kde se pevně přichytí. 

Ploténka obsahuje 15 000 – 20 000 receptorů/µm
2
. Mimo oblast ploténky je počet asi 1000x menší. 

Receptory musí regenerovat. Neustále se staré zanikají a nové vznikají. Obdobné je to i u Na
+
 kaná-

lů, které se koncentrují v oblasti ploténky. Při zvýšené hustotě se zvyšuje i funkční rezerva. U rych-

lých a pomalých vláken je rozdíl v denzitě. Protilátky u MG snižují nejen acetylcholinové recepto-

ry, ale i Na
+
 kanály a funkční rezervy pro nervosvalový přenos. (Ondráčková, 2013) 

 

 

3.3.4 ZÁKLADNÍ POCHODY NA NERVOSVALOVÉ PLOTÉNCE 

 

Akční potenciál doputuje na terminální neuron, kde se otevřou napěťově řízené Ca
2+

 kanály a 

Ca
2+

 vstoupí do terminálního neuronu. Proběhne kaskáda biochemických dějů, aby došlo k dopra-

vení vezikul do aktivní zóny. 

Acetylcholin prostoupí synaptickou štěrbinou a naváže se na AChR. Funkci a polohu AChR 

ovlivňují membránové proteiny jako je agrin, rapsyn, MuSK. Změnami na AChR dojde k otevření 

AChR a vstupu Na
+ 

iontů do svalu. Když vstoupí Na
+
 a vystoupí K

+
, dojde k depolarizaci svalové 

membrány.  

Lokální depolarizace otevře napěťově řízené kanály Na
+
, díky kterým může vstoupit větší 

množství Na
+
, a tím i další depolarizace a otvírání dalších kanálů. AP se spouští, když je depolari-

zace dostatečná.  AP se šiří do transverzálních tubulů a uvolňuje se Ca
2+

 ze sarkoplazmatického 

retikula. Začne proces svalové kontrakce. 

Acetylcholin je odstraněn z AChR a dojde k rozkladu acetylcholinesterázy na cholin a acetát. 

Cholin je vrácen zpět do neuronu, kde se vytvoří po spojení s dalším acetátem acetylcholin, který 

plní opět vezikuly. Tento koloběh se neustále opakuje. 
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3.3.5 SVALOVÁ KONTRAKCE 

 

Kosterní sval je tvořen z molekul kontraktilních bílkovin aktinu a myosinu, ze kterých jsou 

aktinová a myosinová myofilamenta. Aktin tvoří řetězec a vždy dva řetězce tvoří dvoušroubovici, 

ve které je uložen vláknitý tropomyosin, který v klidovém stavu brání spojení aktinu a myosinu. 

Tropomyosin je kontrolovaný troponinem. Myosin se skládá z části, která je spojena s titinem a 

z části, která se pojí s aktinem pomocí můstků. 

Ve světelném mikroskopu tvoří myofilamenta světlé izotropní úseky a tmavé anizotropní úse-

ky. Toto pruhování je typické pro pruhovanou kosterní svalovinu. Světlý pruh je dělen Z-linií. Dvě 

Z-linie tvoří sarkomeru. Izotropní úseky jsou z aktinu. Anizotropní úseky jsou myosinové spojené 

M-linií. Během kontrakce dochází ke spojení myosinu s aktinem. Zásobárnou Ca
2+

 iontů je sarko-

plazmatické retikulum. Sarkoplazma je propojena se sarkoplazmatickým retikulem, z toho vyplývá, 

že je třeba vápenatého iontu ke spojení aktinu a myosinu. (Silbernagl, Despopoulos, 2004) 

Aby došlo ke kontrakci, musí postupně nastat tato zjednodušená reakce: podnět, díky kterému 

dojde k depolarizaci sarkolemy, následně dojde k tvorbě akčního potenciálu, který projde podél 

 T tubulu a vyplaví se Ca
2+ 

ze sarkoplazmatického retikula a váže se na troponin, inhibuje se účinek 

troponinu na aktin-myosin a dojde k posunu filament. Tento děj se neustále opakuje. Čím více myo-

sinových hlav se spojí s aktinem, tím větší je svalová kontrakce.  

Nervosvalové spojení i přenos jsou konstantní. Spojení je pevné a stabilní. Funkční rezerva 

nervosvalového přenosu je stálá i při svalové aktivitě. 
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3.4 KINEZIOLOGIE, FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ 

 

3.4.1 KINEZIOLOGIE DÝCHÁNÍ 

 

Dýchací pohyby se dělí na dvě hlavní fáze – inspirium a exspirium – a na dvě přechodové fá-

ze – preinspirium a preexspirium. Preinspirium trvá asi 250 ms a společně s exspiriem má inhibiční 

vliv na aktivitu posturálně-lokomočního systému. Preexspirium trvá přibližně 50 – 10 ms. Inspirium 

má excitační vliv na svalovou aktivitu posturálně-lokomočního systému. Nádech začíná v břišní čás-

ti. Bránice aktivně snižuje klenbu a tlačí břišní orgány kaudálně. Dochází ke zvyšování nitrobřišního 

tlaku a břišní stěna se mírně vyklenuje ventrálně, což ovlivňuje stabilizaci stoje. Dolní žebra se postupně 

rozvíjí do stran. Klesá tlak v hrudní dutině a vzduch proudí do rozpínajících se plic. Pohyb bránice dolů 

se zpomalí díky vzrůstajícímu nitrobřišnímu tlaku, na jehož zvýšení se podílí i m. transversus abdomi-

nis, další svaly břišní stěny, svalstvo pánevního dna. Tím dochází ke stabilizaci bederní páteře.  

Postupně dochází k rozevírání dolních žeber do stran pomocí interkostálních svalů, které jsou 

podporované i činností bránice. Horní žebra se rozvíjí a hrudník se tak rozšiřuje v horním sektoru krani-

álně a laterálně. Aktivace pomocných dýchacích svalů nastupuje při vzrůstajících nárocích na ventilaci 

plic. 

Exspirium probíhá obdobně jako inspirium od dolních sektorů přes střední až k hornímu sektoru. 

Svalové napětí postupně klesá a prostor hrudníku se zmenšuje. Bránice se vyklene a vzduch proudí 

z plic ven. Bránice, břišní svalstvo a svalstvo pánevního dna jsou aktivní v určitých úsecích výdechu a 

nádechu, tím mají vliv na posturální funkci.  

Frekvence a intenzita dýchacích pohybů stoupá přímo úměrně potřebám krevního zásobení, které 

je zajišťováno cirkulačním aparátem řízeným rytmem srdeční činnosti. Je závislý na energetických ná-

rocích organismu. (Véle, 2006) Toto je také velmi ovlivněno polohou těla. Dýchání je závislé na spolu-

práci mnoha složek. Spojuje specifickou respirační motoriku s ostatními pohyby těla, je tedy náročný na 

řízení a může být zdrojem mnoha patologií (Lewit, 2003).  
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3.4.2 FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ 

 

Dýchání se skládá ze zevní respirace, která obsahuje příjem O2 a výdej CO2 organismem jako 

celkem, a z vnitřní respirace, která je složena z využití O2 a produkcí CO2 buňkami a výměnou 

těchto plynů mezi buňkami a tekutinou, která je obklopuje. (Ganong, 2005) 

Při dýchání je lidský organismus schopen ovlivnit dva od sebe neoddělitelné mechanismy re-

spirace, ventilaci a difúzi. Ventilace je děj, který zabezpečuje výměnu plynů mezi plicními sklípky 

a zevním prostředím pomocí dýchacích svalů. Intenzita ventilace závisí na objemu jednotlivých 

dechů a na dechové frekvenci. Mezi faktory ovlivňující ventilaci patří proudění vzduchu, tlakový 

gradient, mobilita hrudníku, dechový vzor, plicní objem a kapacita. Vyšetřit ventilaci lze pomocí 

spirometrie. Proudění vzduchu v dýchacích cestách ovlivňuje průsvit dýchacích cest, který je závis-

lý na regulaci aktivity hladké svaloviny bronchů a přítomnosti sekretu. Průsvit lze ovlivnit farmako-

terapií a respirační fyzioterapií. Tlakový gradient lze zvýšit pomocí přetlakových komor neboli ba-

rokomor a také nárůstem podtlaku v pleurální dutině pomocí aktivity inspiračních svalů. Aktivitu 

inspiračních svalů je možné ovlivnit pomocí respiračních trenažérů užívaných v respirační fyziote-

rapii. Mobilitu hrudníku lze do určité míry ovlivnit prvky dechové gymnastiky, kontrolovaného 

dýchání, měkkých a mobilizačních technik a aktivního cyklu dechových technik. Dechový vzor lze 

upravit dobrou edukací pacienta. K zajištění rovnoměrnější intrapulmonální distribuce vzduchu a krve 

do plic volíme polohy bližší horizontále, kdy vhodnou polohou bývá zpravidla poloha na pravém boku 

vleže díky faktu, že pravá plíce je více ventilována než levá. Při souhře všech uvedených faktorů je 

možné docílit optimalizace ventilace. (Ošťádal, Burianová, Zdařilová, 2008) 

Difúze je výměna plynů na molekulové úrovni, kdy dochází k prostupu molekul plynů přes alveo-

kapilární membránu na základě tlakového gradientu. Velikost difúze odpovídá přímo úměrně velikosti 

difúzní plochy, tlakovému gradientu jednotlivých plynů a rozpustnosti plynů. Dále je nepřímo úměrná  

délce difúzní dráhy neboli tloušťce membrány a na druhé mocnině molekulové hmotnosti difundujících 

plynů.  
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3.4.3 PATOFYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ 

 

V případě ventilace se mluví o poruchách minutové ventilace, která mohou být způsobeny 

zvětšeným alveolárním či funkčním mrtvým prostorem nebo nerovnoměrnou ventilací.  Projev po-

ruchy alveolární ventilace je buď hypoventilace, nebo hyperventilace. U MG se setkáváme často 

právě s hypoventilací, což je stav, kdy se výměna plynů uskutečňuje při vyšším pCO2 a nižším pO2 

než je optimální stav homeostázy. Příčina může být v poruše postihující CNS, periferní nervy dý-

chacích svalů nebo nervosvalového přenosu (např. MG).  Jde tedy o centrální poruchy. Periferní 

příčiny zabraňují funkci respirační pumpy. Zvyšuje se dechová práce. Hypoventilace končí hypoxií 

a hyperkapnií.  Hypoxie se většinou neprojevuje, ale hyperkapnie může vést až k respirační acidóze. 

K hypoventilaci může docházet i u respiračních onemocnění, která vedou ke zvýšené dechové práci 

a tím až k únavě dechových svalů. Hyperventilace nastává při nadměrném působení podnětů stimu-

lujících dýchání. Volní hyperventilace lze navodit i vědomě. U zdravých jedinců se projevuje v pří-

padě výškové hypoxie, při nadměrné zátěži nebo ve stresových situacích. V případě hyperventilace 

dochází k respirační alkalóze. 

Při poruchách difúze nedochází k vyrovnání parciálních tlaků kyslíku mezi vzduchem v alve-

olu a kapilární krví. Zdravý jedinec vyrovná pO2 asi za 1/3 času, kterým krev protéká kapilárou. 

Prodlouží se difúzní dráha. Při ztluštění alveolokapilární přepážky se difúze zpomalí a nedochází 

k vyrovnání parciálních tlaků (např. u ztluštění alveolární stěny srůstem fibrózní tkáně, ztluštění 

kapilární stěny, oddělení alveolární a kapilární membrány tekutinou intersticiálního edému a exsu-

dátu). Vzniká tzv. alveolární blok, kdy dochází k fyzikálnímu blokování difúze. Porucha může na-

stat i při sníženém tlakovém gradientu (např. vysoká nadmořská výška). Dále může být zmenšena 

difúzní plocha díky operačním výkonům či respiračním onemocněním. 
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3.4.4 PATOFYZIOLOGIE DÝCHACÍCH POHYBŮ 

 

Za patologických situací dochází ke změně mechanické účinnosti dýchání, což má vliv na 

změnu funkce respiračních svalů a posturálního systému. Hrudník je v inspiračním postavení a vý-

chozí poloha sternální kosti se nastavuje do kraniálního postavení, takže dochází ke snížení účin-

nosti dechové práce. Mění se dechový vzor. Dojde k prodloužení nádechu. Pohyb sterna směřuje při 

inspirium vzhůru a s ním i pohyb clavicul a ramen nahoru. Nedochází k rozvoji hrudníku a inter-

costálních prostorů v oblasti 5. - 8. žebra. Hrudník je v této oblasti oploštěn a žebra jsou vtahována 

dovnitř. V respiraci při klidovém dýchání se začnou zapojovat auxiliární inspirační svaly (např. 

mm. scaleni, m. sternocleidomastoideus, mm. pectorales, m. levator scapulae). Diaphragma neplní 

svoji stoprocentní respirační funkci. Břišní oblast a oblast dolní hrudní dutiny je uzamčena a žebra 

jsou při nádechu vtahována dovnitř. (Kolář et al., 2009) 

 

 

3.5 VYŠETŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ 

 

Vyšetření funkcí plic se dělí na základní, rozšířené a speciální vyšetřovací metody. Do zá-

kladního vyšetření patří spirometrie, měření vrcholového výdechového průtoku, měření křivky prů-

tok – objem, minutová ventilace a bronchodilatační test. Rozšíření vyšetření obsahuje stanovení 

nepřímo měřitelných statických plicních objemů, odporů dýchacích cest (bodypletysmograf), 

k upřesnění mechanických a elastických vlastností plicní tkáně, vyšetření difúzní kapacity plic 

(zjišťuje se schopnost přenosu plynu přes alveolokapilární membránu), bronchokonstrikční testy, 

hodnoty krevních plynů s určením acidobazické rovnováhy. Mezi speciální metody řadíme např. 

vyšetření síly a unavitelnosti dýchacích svalů, analýzu expiračního vzduchu, vyšetření ve spánko-

vých laboratořích apod.    
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3.5.1 SPIROMETRIE 

 

Spirometrie je jedno ze základních vyšetření pacientů s dechovou nedostatečností. Pomocí té-

to metody lze přímo měřit objemy a kapacitu plicní ventilace. Hodnotí kvalitu a kvantitu plicních 

funkcí. Patří mezi kvantifikovatelné a reprodukovatelné metody. Je součástí hodnocení míry poško-

zení, předoperačních vyšetření a celkového monitorování stavu plic v průběhu určitého časového 

úseku. Velmi rozšířené a oblíbené je využití při vyhodnocování výsledků terapeutické intervence a 

ke sledování vlivu vnějšího prostředí. Pozitivita spirometrických měření spočívá v publikovaných 

hodnotových normách a přesných směrnicích k provádění měření. Ke každému přístroji je kvalitní 

přesný spirometrický software, proto ji řadíme mezi objektivní metody. 

Parametry získané spirometrickým vyšetřením dělíme na parametry statické a dynamické. 

Hlavní získané parametry: VC (vitální kapacita plic, IVC – inspirační VC, EVC – expirační VC), 

FVC (usilovná vitální kapacita), FEV 1 (usilovná vitální kapacita za 1 sekundu), MEF75, MEF50, 

MEF25 (okamžité expirační průtoky během určitých úrovní FVC), FEV1/VC a FEV1/FVC (usilov-

ná vitální kapacita za 1 sekundu vyjádřená v procentech VC nebo FVC, nazývaný Tiffenaův index), 

IRV (inspirační rezervní objem), ERV (expirační rezervní objem), Vt (dechový objem), DF (klido-

vá dechová frekvence), MV (minutová ventilace). 

Dělení ventilačních poruch: obstrukční, restrikční a smíšené. Obstrukční ventilační porucha se 

dělí dle parametrů FVC1 na lehkou (60-79%), střední (45-59%) a těžkou (pod 45%). Podle 

FVC1/VC při poklesu do 50 let pod 75% a nad 50 let pod 70% mluvíme o obstrukci. Obstrukce 

v periferních dýchacích cestách se hodnotí podle MEF. Dělí se na mírnou obstrukci (40-70%) a 

výraznou obstrukci (pod 40%). Obstrukce se vyskytuje u asthma bronchiale, CHOPN, obstrukčního 

emfyzému, tumoru v dýchacích cestách, cizího tělesa apod. 

Restrikční ventilační poruchu dělíme podle VC (v %) na lehkou (60-79%), střední (45-59%) a 

těžkou (pod 45%). O restrikci mluvíme, když je FEV1/VC nad 75%. Restrikční onemocnění dýcha-

cích cest: difúzní intersticiální onemocnění plic, lokalizované choroby s redukcí funkčního paren-

chymu, choroby pohrudnice a bránice, onemocnění stěny hrudníku (poranění, deformity hrudníku a 

páteře, neuromuskulární choroby), extrathorakální stavy. 
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3.5.2 KŘIVKA PRŮTOK – OBJEM 

 

Jedna ze základních vyšetřovacích metod dechových funkcí je křivka průtok-objem (flow-

volume). Bývá součástí spirometrického vyšetření. Na křivce průtok-objem se zaznamenává objem 

usilovně nadechnutého a vydechnutého vzduchu a jeho vztah k průtoku v dýchacích cestách.  Vy-

šetření je zaměřeno na vyšetření dynamických ventilačních parametrů a hodnot exspiračních rych-

lostí průtoku vzduchu dýchacími cestami. Zaznamenána je i nádechová část křivky (Fišerová et al., 

2004; Miller et al., 2005) 

Získané parametry: FVC, FEV1, PEF, MEF75, MEF50, MEF25. Naměřené hodnoty jsou 

podle zaznamenaných antropometrických údajů v softwaru (pohlaví, věk, výška, váha) porovnána 

s normalizovanými hodnotami odpovídajícími danému pacientovi.  

O obstrukci v dýchacích cestách mluvíme, když je část křivky prodloužená. Dochází ke sní-

žení rychlosti a objemu průtoku vzruchu. Způsobuje to změna retrakční síly plic a dýchacích cest. 

Míru obstrukce v oblastech terminálních dýchacích cest lze poznat dle parametrů MEF25 a MEF50. 

Tyto parametry nejsou téměř závislé na volním úsilí pacienta, proto se podle jejich hodnot dá určit 

míra obstrukce. U chronické obstrukční plicní nemoci podle stavu nastává snížení FEV1, které je 

více závislé na volním úsilí pacienta. Proto je důležitá edukace pacienta před vyšetřením a dostateč-

ná motivace k provedení výdechu s jeho opravdu maximálním možným úsilím, aby byla hodnota 

při opakovaných měřeních významná.  

 

Obrázek 2: Křivka průtok – objem (www.spirometry.guru) 

http://www.spirometry.guru/
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3.6 RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE  

 

U pacientů s nervosvalovým onemocněním se často objevuje pokles funkčních schopností 

dýchacího systému, což přináší řadu komplikací, které v konečném důsledku mohou vést ke snížení 

kvality života. Na omezení respiračních funkcí mají největší vliv oslabené dýchací svaly spolu 

s deformitami hrudníku a páteře. Snahou fyzioterapeutů a pacientů by mělo být využití technik re-

spirační fyzioterapie (RFT) s cílem zvýšení svalové síly a eliminace či minimalizace komplikací 

spojených s jejich oslabením. RFT je individuálně stanovený multidisciplinární program péče o 

pacienty s chronickou respirační poruchou, který směřuje k optimalizaci fyzické a sociální výkon-

nosti. (Zdařilová et al., 2005) 

U MG se využívá respirační fyzioterapie při nástupu myasthenické krize nebo po thymek-

tomii, která se provádí různými přístupy, z čehož vyplývá i různé poškození hrudníku a jeho oblasti. 

Jakýkoliv zásah do hrudní krajiny ovlivňuje dýchání a dechový vzor. Při myasthenické krizi se čas-

to musí přistoupit k napojení na umělou plicní ventilaci, do chvíle než se organismus vzpamatuje a 

je schopen dýchat samostatně. Mezi myastheniky jsou pacienti, kteří tuto krizi během života prodě-

lali opakovaně a naopak pacienti, kteří tuto krizi nikdy během svého života neprodělali. 

U nervosvalových onemocnění není primárně postižen respirační systém. Porucha mecha-

niky dýchání jako motorické funkce má sekundární vliv na respirační i posturální funkci. Je důležité 

vědět, že respirace je jediná autonomní funkce, kterou lze ovlivnit vůlí. Prvky plicní rehabilitace a 

RFT by se neměly aplikovat jen u pacientů s respiračním onemocněním, ale i u pacientů s dalšími 

onemocněními, kteří mají patologický stereotyp dýchání. (Ošťádal et al., 2008) 

Před plánovanou operací je vhodné setkání pacienta a fyzioterapeuta. Fyzioterapeut mu vy-

světlí pooperační rehabilitaci a edukuje ho, jak správně provádět techniky respirační fyzioterapie, 

základy motoriky hrudníku po operaci, základy kondičního cvičení pro včasnou vertikalizaci po 

operaci. Nácvik slouží ke zlepšení psychického stavu pacienta před operací, ale i během jeho poo-

peračního pobytu na jednotce intenzivní péče (JIP). V období po operaci je nezbytné zahájit co 

nejdříve aktivní techniky respirační fyzioterapie, standardní hygienu dýchacích cest a obnovení 

spontánní ventilace. Po thymektomii může být problémem únava, ale i přesto je třeba pacienta mo-

tivovat k RFT a vertikalizaci. Používají se drenážní expektorační techniky, které ovlivňují průchod-
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nost dýchacích cest, šetrnou expektoraci, snižují bronchiální obstrukci, zlepšují ventilační paramet-

ry a slouží k prevenci plicních komplikací. (Smolíková, Máček, 2010)   

 

 

3.6.1 METODICKÉ POSTUPY RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE 

 

RFT je systém dechové rehabilitace, při kterém mají specificky provedené postupy přímý lé-

čebný význam a zároveň plní funkci sekundární prevence. Indikuje se jako léčebná metoda a reagu-

je na individuální problémy pacienta. Dechové techniky lze aplikovat u nemocných všech věkových 

kategorií. Aplikace může probíhat u aktivně spolupracujících pacientů, ale i u pacientů neschopných 

spolupráce. (Smolíková, Máček, 2010) 

Cíl respirační fyzioterapie: snížení bronchiální sekrece, zlepšení průchodnosti dýchacích cest, 

zlepšení ventilačních parametrů, prevence zhoršování funkce plic, zvýšení fyzické zdatnosti, dosa-

žení a udržení optimálního pocitu zdraví, ovlivnění mobility hrudníku, snížení sympatické aktivity. 

(Smolíková, Máček, 2010)  

Postup fyzioterapie se stanovuje na základě kineziologického rozboru, kdy se fyzioterapeut 

při vyšetřování zaměřuje na mechaniku dýchání, vliv odchylek dýchání na pohybový systém, těles-

né deformity a funkční schopnosti jedince. U pacientů s MG, kteří jsou po thymektomii, je vhodné 

zkontrolovat i jizvu a její okolí.  

 

 

3.6.2 KOREKČNÍ FYZIOTERAPIE POSTURÁLNÍHO SYSTÉMU 

 

Nastavení postury, tedy výchozí nastavení trupu a končetin, je velmi důležitým prvkem před 

samotným začátkem aplikace technik plicní rehabilitace a RFT. Je třeba najít nejvýhodnější pozici 
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pro dýchání, čímž se ovlivní proprioceptivní a exteroceptivní aferentace, která automaticky vyvolá 

dechovou reakci. Zásadní je, jestli je pacient schopný tolerovat danou polohu.  

Při sestavování korekčních prvků se postupuje individuálně tak, aby prvky přispěly k úlevě od 

vertebrogenních bolestí, snížily dechový dyskomfort, uvolnily zvýšené svalové napětí a hlavně sní-

žily únavu dechových svalů.  Pro respiraci je fyziologická vertikální poloha, proto RFT využívá tzv. 

vzpřímený sed pro nácvik většiny technik. Leh na zádech s nataženými dolními končetinami je zá-

těžová poloha pro respiraci, proto se používá modifikovaná poloha v horizontální rovině, leh na 

zádech s podloženými dolními končetinami do trojflexe (tzv. horizontální sed). Poloha na boku 

omezuje pohyby žeber na naléhající straně, čímž dochází ke změně tlaků mediastina, srdce a orgánů 

v dutině břišní, kde mění poměry pro dýchání. (Smolíková, Máček, 2010)  

Výhodou při korekční práci s tělem je použití zrcadla jako vizuální zpětné vazby pro pacienta. 

Na pánvi je výhodná neutrální poloha, která spustí fyziologické napřímení páteře a tím ovlivní i 

dechovou motoriku trupu. Postavení pánve významně ovlivňuje funkci bránice. (Smolíková, Má-

ček, 2010) 

Pro dýchání je důležité udržet napřímení i na hrudní páteři, s čímž souvisí i schopnost izolo-

vaného pohybu hrudního koše nezávisle na pohybu hrudní páteře s maximálním možným sekvenč-

ním pohybem žeber. Napřímení souvisí i s postavením lopatek. Stabilizace lopatek souvisí se stabi-

lizační aktivitou m. serratus anterior a šikmých břišních svalů, které společně s bránicí tvoří 

punctum fixum. (Kolář et al., 2009) Optimální rozvíjení hrudníku souvisí s napřímením a stabilitou 

páteře. 

Většina pacientů s chronickou formou onemocnění má typicky vysoko lomenou krční hyper-

lordózu s předsunutým držením hlavy v mírném záklonu. Toto postavení je velmi neekonomické a 

negativně ovlivňuje funkci bránice jako respiračního i posturálního orgánu. Kineziologicky souvisí 

s danou oblastí i clavicula a sternocostální skloubení a podílí se na dechových pohybech hrudníku a 

tonizačním ladění svalů obličeje. Důležité je nastavení hlavy do vyvážené polohy. Nejen jedinci 

s chronickým respiračním onemocněním mají oblast krku a šíje vždy postiženou ve smyslu zvýše-

ného vnímání bolesti při zvýšeném napětí ve svalech krční oblasti. Strnulé držení šíje zapříčiní 

omezenou pohyblivost krční páteře do všech směrů a může vyvolávat až migrenózní bolesti hlavy.  
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3.6.3 POLOHA TĚLA A DÝCHÁNÍ 

 

Vliv polohy těla a jednotlivých segmentů na dýchání se řeší nejen v lékařských oborech, 

ale i v baletu, tanci či u zpěváků. Nejčastější poloha těla je vertikální anebo horizontální. Další po-

lohy jsou většinou modifikacemi základních poloh. Zásadní je stabilita těla v dané pozici, což sou-

visí s prací těžiště těla. Stabilita souvisí i s pohybem. U dýchání je stabilní pohyb takový, který má 

charakter lineární s dechovou sekvencí hrudníku nebo rotační s pohybem žeber a působení síly re-

spiračních svalů. (Ondráčková, 2013) 

Automatická postupná aktivace jednotlivých respiračních svalů je vyvolána přesně daným 

principem řetězení vstupní aferentace, proprioceptivní a exteroceptivní stimulace dechové pohybo-

vé soustavy. Určitá poloha nastartuje určitou aferentaci, která vyvolá dechovou reakci. U chronicky 

nemocných je typické, že každý má své určité charakteristické držení těla s typickými posturálními 

projevy. Jednotlivé posturální projevy se objeví při kineziologickém rozboru, kde se zobrazí pacien-

tovo klidové držení i dynamické projevy držení, což je nezbytné znát pro následnou terapii. (On-

dráčková, 2013) 

Vertikální poloha je pro dýchání fyziologická, přestože je dýchání ovlivněno hmotností pa-

ží a útrob. Modifikací je vzpřímený sed. Při respirační fyzioterapii se velmi často využívá vertikál-

ního sedu. (Ondráčková, 2013) 

Do horizontální roviny se řádí několik poloh. Výběr polohy je odvislý od pacientovy tole-

rance dané polohy. Mezi nejoblíbenější polohy patří tzv. horizontální sed. Leh na břichu je nutné 

nacvičit. Vhodnost polohy vleže na boku je nutné dobře zvážit. V této poloze jsou blokovány pohy-

by žeber na naléhající straně, část bránice v tomto místě je ale volnější kvůli napínání bránice díky 

hmotnosti mediastina. Nezatížená část bránice je blokována hmotností srdce. Vliv má i abdominální 

tlak na bránici. Vleže na zádech dochází k inspiračnímu postavení hrudníku a vyšší je i tenzní na-

stavení břišní oblasti. Z toho plyne, že kvůli inspiračnímu postavení hrudníku je ztížena expirační 

fáze a výdech je pouze pasivní pohyb, proto tuto polohu řadíme k polohám zátěžovým. (Ondráčko-

vá, 2013) 

Z kineziologie vyplývá, že vertikální poloha je ideální, protože při ní svalové souhry plní 

funkci staticko-dynamické posturální činnosti, udržují tělo v prostoru a také plní funkci respirační. 
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Osový pohybový orgán dýchání je složen z pánve, hrudníku a páteře, hlavy a centrovaných klíčo-

vých kloubů. K udržení posturální harmonie musí správně pracovat jednotlivé svalové skupiny a 

musí být zajištěna jejich svalová souhra. Pokud nedojde ke splnění těchto podmínek, dojde ke sva-

lové dysbalanci, která se odrazí nejen na postuře, ale i na dechovém vzoru. Často dojde velmi rych-

le k fixaci neideálního vzoru, čímž se naruší ekonomika dechově pohybových vzorů. V tomto oka-

mžiku se musí zapojit kompenzační tzv. periferní mechanizmus dýchání, kam patří jazyk, oči, horní 

končetiny, dolní končetiny. Vzájemné nastavení jednotlivých segmentů určuje polohy, které jsou ve 

vztahu k dýchání polohou: otevřenou, zavřenou, úlevovou, krizovou. (Ondráčková, 2013)   

 

 

3.6.4 ÚLEVOVÉ POLOHY 

 

Úlevové polohy se užívají u respiračních onemocnění k usnadnění dýchání, a korekčně 

ovlivňují držení těla. V těchto polohách konají dechové svaly co nejmenší svalovou práci, a to i 

v období chronické únavy či přetrvávajícího hypertonu.  

Nejčastěji používané polohy: poloha kočího na kozlíku s různými modifikacemi, jako např. 

sed u stolu v poloze lehu na břichu se zkříženými lokty, položenými na stole;  sed v pohovce, paže 

volně položeny na opěradlech, hlava opřena týlem o podložku; stoj zády u zdi, hlava i trup mírně 

předkloněny, paže volně opřeny o stehna; stoj zády u zdi, hlava opřena týlem o zeď, paže volně 

podél těla nebo v bok; sed na obrácené židli (tzv. sed na koni) s volně položenými pažemi na opěra-

dle židle. (Ondráčková, 2013) 

Jednotlivé úlevové polohy je možné individuálně přizpůsobit každému pacientovi. Zákla-

dem je usnadnění dýchání, nápomoc k odstranění únavy, snížení duševního napětí a přínos celkové-

ho zklidnění nemocného. Pacient s fyzioterapeutem hledají nejvhodnější polohy, tak aby bylo dý-

chání odpočinkové a bez vědomě zdůrazněné svalové aktivity. Tzn. uvolněné dýchání, jako by pa-

sivní, ale se slyšitelným a zároveň volným expiračním fouknutím ústy. V těchto polohách je dýchá-

ní snazší a pacient dýchá mnohem klidněji. Tyto polohy nabízejí krátkodobý odpočinek po námaze 
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nebo v průběhu fyzického a dechového tréninku. Jsou velmi účinné a řeší dechové obtíže, protože 

rychle vyvolávají relaxační dýchání a uvolnění svalového napětí. (Ondráčková, 2013) 

Pacient musí být správně a dostatečně edukován z důvodu, aby se nedělaly chyby při drže-

ní těla v úlevových polohách, protože se jim může jejich držení zdát pohodlné, ale nerespektuje 

postupy respiračního korekčního držení těla. Je nezbytné, aby pacient dodržoval ergonomii úlevové 

polohy s maximálním možným úlevovým efektem a s dlouhodobým klidovým dýcháním bez obtíží. 

Pocit dechové a svalové úlevy by měl trvat co nejdelší dobu a vydržet i při změně polohy těla. (On-

dráčková, 2013) 

 

 

3.6.5 DECHOVÉ TRENAŽÉRY 

 

Pacienti s neuromuskulárním onemocněním mají problém s odstraněním bronchiálního se-

kretu, protože nejsou schopni vyvinout dostatečnou svalovou sílu z důvodu primárního onemocně-

ní. Problémem je nejen neúčinná expektorace, ale také neproduktivní kašel. U pacientů s MG je 

dýchání narušeno i pooperační jizvou v oblasti sterna (záleží na operačním přístupu), která způsobu-

je celoživotní zátěž, a můžou být patrné mírné deformity hrudníku, které mají za následek narušení 

funkce inspiračních svalů s bránicí a expiračních svalů. Před začátkem terapie je výhodné použít 

techniky měkkých tkání a mobilizace ke zlepšení a udržení pohyblivosti hrudního koše a žeber.   

Prioritou je péče o dýchací cesty, která zamezuje rozvoji plicních komplikací, jež mohou ohrožovat 

pacienta při jeho primárním onemocnění. Efektivita spočívá v časném zahájení respirační terapie, 

pravidelnosti, nepřetržitosti. (Žurková, Skřičková, 2012) 

Trenažéry se rozdělují na inspirační a expirační. U pacientů s MG se může využít obou ty-

pů trenažérů. Inspirační trenažéry mají vliv na distribuci vzduchu v dýchacích cestách a tím zlepšují 

ventilaci, expirační trenažéry napomáhají k lepšímu odstranění sekretu z dýchacích cest, ke zlepšení 

dechové flexibility stěn bronchů. Výsledkem používání dechových trenažérů je ekonomičtější zapo-

jení respiračních svalů při dýchání. (Smolíková, Máček, 2010) 
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Při nutnosti napojení na UPV je výhodné použít při terapii dechových trenažérů, které pra-

cují na principu oscilujícího pozitivního výdechového tlaku jako je např. Acapella. Acapella se po-

užívá spíše na ARO a JIP z důvodu její kompatibility s tracheostomií, a slouží k lepšímu odstranění 

hlenu pomocí vibrací. (Žurková, Skřičková, 2012) 

Během studie byl použit inspirační dechový trenažér CliniFlo (viz Obrázek 3). CliniFlo se 

používá k nácviku plynulého nádechu bez ohledu na velikost objemu nadechnutého vzduchu. Na 

trenažéru lze nastavit rychlost průtoku vzduchu od 100 ml/sec do 600 ml/sec. Délka hadice 

s náustkem je nastavitelná. Délka určuje velikost mrtvého prostoru, z čehož plyne čím delší hadice, 

tím větší mrtvý prostor. Tento trenažér je možné využít u dětí i dospělých. Jako pomůcka je jedno-

duchá s výhodou vizuální kontroly při cvičení. Optimální inspirační airflow v dýchacích cestách 

pacient pozná podle žlutého kolečka, které se dostane do obrazu obličeje. Pacienti se pomocí trena-

žéru učí vědomé kontrole vlastního dýchání. Při cvičení je důležité, aby CliniFlo byl ve vodorovné 

poloze. Trénink lze provádět vsedě nebo vleže na boku. Kontraindikace používání CliniFlo je dle 

výrobce při vitální kapacitě plic nižší než 10 ml/kg tělesné hmotnosti. 

 

Obrázek 3: Inspirační trenažér CliniFlo 

                                 používaný během studie (www.asker.cz) 

 

http://www.asker.cz/
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3.6.6 REHABILITACE PO OPERACÍCH 

 

Na odděleních anesteziologicko-resuscitačních (ARO) a JIP má rozhodující slovo ošetřují-

cí lékař, který dle klinického stavu operovaného indikuje zahájení fyzioterapie, ale je nutné, aby 

terapie byla zahájena včas s přihlédnutím k pooperačnímu stavu a případným komplikacím. Fyzio-

terapeut využívá převážně technik kontaktního dýchání a reflexně modifikovaného dýchání. Před 

zahájením terapie je vhodné uvolnit pomocí měkkých technik kůži, podkoží, fascie, atd., protože 

díky jizvě a bolesti v oblasti operačního přístupu dochází ke stažení těchto měkkých tkání. Po uvol-

nění je pacient schopen lépe prodýchat danou oblast. (Ondráčková, 2013) 

Kontaktní dýchání navazuje na techniku autogenní drenáže a k lepšímu efektu se používá 

manuální komprese hrudníku. Podstatou je volné, ze začátku spontánní a později vůlí pacienta 

ovlivněné dýchání, které je doplněno o výdechové kontakty a manévry fyzioterapeuta. Fyziotera-

peut přikládá své ruce nejčastěji na hrudník pacienta. Základem je včasné aktivování expiria, proto 

cíleně terapeut ovlivňuje délku expiria, intenzitu, plynulost a rychlost. Při terapii se využívá mimo 

manuálních kontaktů terapeuta také poloh, které přímo ovlivňují dechové chování pacienta. Zásadní 

je souhra při manuálních manévrech, kdy terapeut přiloží ruce na hrudník, užije lehké výdechové 

pružení, hloubkové vibrace a postupné uvolnění hrudníku. Terapeut stimuluje optimální řetězové 

zapojení dýchacích svalů pro inspirium i expirium. Terapií dochází ke zlepšení ventilačních para-

metrů, což lze ověřit při monitoraci pacienta. Tato metoda se užívá u pacientů spolupracujících, ale 

s malou úpravou lze užít i nespolupracujících pacientů.  

U některých pacientů je vhodné použít reflexně modifikované dýchání, kdy se při terapii 

uplatňují poznatky z vývojové kineziologie. V podstatě se jedná o kombinaci polohy pacienta a 

stimulace dýchání pomocí reflexních zón na hrudníku a zádech, čímž se aktivuje řetězení decho-

vých svalů spolu s aktivací bránice. Při reflexně modifikovaném dýchání se vychází z Vojtova prin-

cipu, ve kterém se vychází z reflexní aktivace svalových souher při reflexní lokomoci. Díky těmto 

postupům dochází k aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře, k ekonomizaci práce decho-

vých svalů a k aktivaci bránice ve funkci respirační i posturální. Manuální stimulace při reflexně 

provokovaném dýchání vychází z polohy těla a jednotlivých částí, z opěrných bodů v určité poloze, 

z reflexních spoušťových zón, z různých forem odporu daných proti směru lokomočních pohybo-

vých celků. Tato technika se osvědčila u pacientů po rozsáhlých hrudních operacích. Napomáhá 
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k rychlejšímu navození správného dechového vzoru po operaci, zlepšuje ventilaci, zkracuje pobyt 

na ARO či JIP a slouží jako prevence pooperačních respiračních komplikací. Výhodou této techni-

ky je její využití u nespolupracujících pacientů. Pacienti přijímají tuto formu terapie velice kladně, 

protože jim terapeut usnadní dýchání.  

               

 

3.7 PLICNÍ REHABILITACE 

 

Plicní rehabilitace je schopna ovlivnit jen omezeně a v méně poškozených částech plic pozi-

tivně mechaniku dýchání a výměnu plynů. Při dlouhodobějším působení může spustit metabolickou 

adaptaci na zátěž, čímž zlepší pohybové možnosti nemocného. Pro tyto změny je základní podmín-

kou, aby zátěž probíhala v určité minimální intenzitě a trvala nějakou dobu.  

Příznivé změny, které jsou charakteristické pro pravidelnou a déle trvající zátěž, mohou nastat 

u zdravých i nemocných jedinců. Mezi tyto změny patří zvýšení schopnosti využití kyslíku ve sva-

lech, z čehož vyplývá snížení ventilace a tvorby CO2. Zároveň dojde k adaptaci krevního oběhu na 

zátěž, kdy dojde k poklesu srdeční frekvence, krevního tlaku apod.  

 

 

3.7.1 ADAPTACE DÝCHÁNÍ 

 

Při déle trvající, opakující se zátěži s určitou intenzitou dochází k adaptaci. V případě dýchání 

dochází ke snížení dechové práce při stejném výkonu, přičemž by se díky tomu mělo uvolnit určité 

množství kyslíku pro jiné účely. Během několikatýdenního aerobního tréninku (chůze, běh, apod.) 

dojde ke snížení dechového ekvivalentu pro kyslík během submaximální zátěže a tím se i sníží ná-

roky na kyslík pro dechové svaly.  Pokles vyvolá menší únavu respiračních svalů a zároveň dá další 

zdroj energie dalším pracujícím svalům. (Máček, Radvanský; 2011) 
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Postupně se začne zvyšovat dechový objem a snižovat dechová frekvence, z čehož plyne, že 

v plicích zůstává déle vdechnuté množství vzduchu, takže se může zvýšit extrakce vdechnutého 

vzduchu. Při dlouhodobé zátěži se může objevit únava inspiračních svalů, což ovlivní funkci břiš-

ních svalů jako pomocných výdechových svalů. U neadaptovaných osob tento fakt může být limitu-

jícím faktorem výkonu. (Máček, Radvanský; 2011) 

Tréninkem se zlepšuje a zvyšuje schopnost dýchací soustavy dodávat větší množství kyslíku, 

což lze změřit při zátěži. Dojde ke snížení výdeje energie nutné pro zvýšení pracovní ventilace, sni-

žuje se produkce laktátu dechovými svaly především při vytrvalostní zátěži, kdy svaly laktát likvi-

dují jako energetický zdroj. (Máček, Radvanský; 2011) 

 

 

3.7.2 ADAPTACE SVALOVÉHO A PODPŮRNÉHO SYSTÉMU 

 

Aerobní trénink napomáhá ke zvyšování oxidativní kapacity a podněcuje tvorbu mitochondrií 

a pomalých svalových vláken. Narůstají zásoby adenosintrifosfátu, kreatinkinázy a glykogenu. Ne-

dochází však k tvorbě dalších kapilár, takže může nadměrná svalová hypertrofie přesáhnout mož-

nosti transportní kapacity. (Máček, Radvanský; 2011) 

Zvýšená svalová síla se promítne i do změn v podpůrném aparátu, z čehož plyne, že se do 

kostí vlivem větších tahů a tlaků ukládá víc minerálů, což zlepšuje prevenci osteoporózy. Dochází 

k posílení vaziva a množí se i satelitní buňky, které jsou schopny nahrazovat poškozené buňky po-

hybového ústrojí. Je to určitá ochrana pohybového systému. 

Pozitivně se ovlivňuje biomechanická účinnost, tzn., že svaly pracují ekonomičtěji, jsou 

schopny lepší koordinace a snižují se nechtěné a nepotřebné doprovodné pohyby. 
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3.7.3 ADAPTACE CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU  

 

Adaptační změny v důsledky pohybové aktivity nastávají i v oblasti centrální nervové sousta-

vy (CNS). V CNS dochází ke zpřesnění provedení pohybů a zlepšení jejich ekonomiky. Dochází 

k tomu díky zvyšování počtu vláken schopných kontrakce a přesnou regulací činnosti antagonistů 

na rozdíl od původního stavu před adaptací. Toto nastává ještě před nástupem metabolických změn 

ve svalových vláknech. Tento děj lze dokázat pozorováním při tréninku jedné končetiny roste síla 

druhé netrénované končetiny. (Máček, Radvanský; 2011) 

Adaptace CNS má vliv i na smyslová ústrojí – např. zrak. Příkladem může být dvanácti tý-

denní trénink, kdy se zvýšila zraková ostrost o 30 procent. Lze to připsat zlepšené koordinaci oko-

hybných svalů. Tenisté jsou tak schopni zaregistrovat pohyb předmětu letícího vysokou rychlostí. 

Gymnasté jsou schopni naopak zrakem rychle a přesně lokalizovat polohu těla a hlavy a následně 

realizovat pohyb bez optického fixačního bodu. Dovedou udržet stabilitu za ztížených podmínek 

díky adaptaci CNS na danou zátěž. (Máček, Radvanský; 2011) 
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4 CÍLE A HYPOTÉZY 

 

4.1 CÍLE 

 

Cílem této diplomové práce je ověřit působení respirační fyzioterapie a aerobní pohybové ak-

tivity u pacientů s MG na zlepšení fyzické kondice a respiračních funkcí, a tím i stabilizace MG. 

Cílem je posouzení změny podle hodnot plicních funkcí a modifikovaných testů chůze. Snahou je 

zjistit, zda je možné objektivně zhodnotit naměřená data ze spirometrického vyšetření a chůzových 

testů.  

 

4.2 HYPOTÉZY 

 

Hypotéza 1  

H10: Po osmitýdenní terapii cílené na respirační fyzioterapii a aerobní pohybovou aktivitu nebudou 

přítomny změny sledovaných parametrů na spirometrickém vyšetření u sledované skupiny pacientů 

s MG a u kontrolní skupiny pacientů. 

H1A: Po osmitýdenní terapii cílené na respirační fyzioterapii a aerobní pohybovou aktivitu budou 

přítomny změny sledovaných parametrů na spirometrickém vyšetření u sledované skupiny pacientů 

s MG a u kontrolní skupiny pacientů. 

 

Hypotéza 2  

H20: Po osmitýdenní terapii cílené na respirační fyzioterapii a aerobní pohybovou aktivitu nebudou 

přítomny změny sledovaných parametrů na modifikovaných testech chůze sledované skupiny paci-

entů s MG a u kontrolní skupiny. 

H2A: Po osmitýdenní terapii cílené na respirační fyzioterapii a aerobní pohybovou aktivitu budou 

přítomny změny sledovaných parametrů na modifikovaných testech chůze sledované skupiny paci-

entů s MG a u kontrolní skupiny. 
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5 METODIKA PRÁCE 

 

5.1 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

 

Výzkumný soubor tvořila skupina kontrolních probandů (zdraví jedinci) a skupina pacientů 

s MG. V každé skupině bylo 6 probandů.  Kontrolní skupina byla složena ze 4 žen a 2 mužů. Sku-

pina s MG byla složena ze 4 žen a 2 mužů. Průměrný věk kontrolní skupiny dosahoval 32,5 roků 

(ve věkovém rozsahu 25 až 44 let) a u skupiny s MG 35,7 let (ve věkovém rozsahu 31 až 44 let). 

Průměrná výška kontrolní skupiny byla 176,7 cm (v rozmezí 168 až 187 cm) a u skupiny s MG byla 

průměrná výška 171,2 cm (v rozmezí 160 až 187 cm). Průměrná váha u kontrolní skupiny byla 72,3 

kg (v rozmezí 55 až 92 kg) a u skupiny s MG byla průměrná váha 81,3 kg (v rozmezí 55 až 120 kg). 

Probandi s MG spadali do klasifikace dle MGFA skóre do 2A až 3B skupiny. Skupina nemocných 

byla složena z probandů, kteří neměli diagnostikovanou MG déle než 10 let. Automaticky byli vy-

loučeni probandi s okulární formou nemoci. 2 probandi (1 muž a 1 žena) s MG  mají plný invalidní 

důchod a 4 probandi mají částečný invalidní důchod a na částečný úvazek jsou zaměstnaní (1 muž a 

3 ženy). Při výstupním vyšetření po terapii byli někteří jedinci v obou skupinách po nemoci, což by 

mohlo mít vliv na spirometrické vyšetření a jeho výsledky. 

Původní výběr probandů s MG měl mít podle spirometrického vyšetření FEV1 menší než 

80%, ale díky nedostatku probandů bylo od tohoto kritéria upuštěno a dále bylo zkoumáno, jestli se 

i přesto může po terapii zvýšit FEV1. 

Nikdo z vyšetřovaných nebyl v době vyšetřování sledován pro chronické onemocnění respi-

račního systému. Probandi ze skupiny s MG dlouhodobě užívali léky na MG (mestinon) a někteří 

v době vyšetřování navíc ještě kortikosteroidy (prednison). Soubor probandů s MG byl po thymek-

tomii, takže měl operační zákrok na hrudníku. 5 probandů bylo po thymektomii – parciální sterno-

tomii a 1 probandka absolvovala operační zákrok VATS, z čehož plyne, že 5 jedinců má jizvu o 

velikosti cca 10 cm na sternu a jedna žena má jizvy po laparoskopické operaci na hrudníku. Soubor 

obsahoval jedince s různou formou protilátek proti AChR, ale i s thymomem.   
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Každý proband byl seznámen s průběhem vyšetřování a osmitýdenní terapií a dobrovolně 

souhlasili se zapojením do výzkumu v rámci diplomové práce.  

 

 

 Tabulka 1: Charakteristika vyšetřované skupiny s MG, n = počet probandů 

 

 

Tabulka 2: Charakteristika vyšetřované kontrolní skupiny, n = počet probandů 

  

 

5.2 PROTOKOL VYŠETŘENÍ 

 

Každý proband podstoupil každé ze zvolených vyšetření dvakrát. Nejdříve proběhlo vstupní 

měření a následně po 8 – mi týdenní domácí autoterapii výstupní měření. Probandi obou skupin 

prošli vstupním vyšetřením, které se skládalo ze spirometrického vyšetření a modifikovaných testů 

chůze (6 minute walking test, 3 minuty chůze s nordic walking holemi, 2 minuty chůze po scho-

dech). Výstupní měření proběhlo po 8 - mi týdenní domácí autoterapii zaměřené na zlepšení fyzické 

kondice a respiračních funkcí, a tím i stabilizaci MG. Výstupní vyšetření zahrnovalo spirometrii a 

modifikované testy chůze jako při vstupním vyšetření. Vyšetření probíhala od listopadu 2014 do 

března 2015 v prostorách Fluidum d’Or v Praze 2, kde byli vyšetřeni probandi skupiny s MG. Pro-

bandi z kontrolní skupiny byli vyšetřeny ve Svitavách a ve FN Motol v Praze.   

 

 

n pohlaví věk (roky) výška (cm) váha (kg) 

6 
4x žena 

2x muž 
35,7 ± 5,5 

171,2± 10,3 

 
 

81,3 ± 25,9 

 
 

n pohlaví věk (roky) výška (cm) váha (kg) 

6 
4x žena 

2x muž 
32,5 ± 7,8 176,7± 6,3 

 
 

72,3 ± 14,9 
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5.2.1 SPIROMETRICKÉ VYŠETŘENÍ 

 

Všichni probandi zařazení do studie prošli spirometrickým vyšetřením, kdy se vyšetřovaly 

plicní funkce. Do určité míry by pomocí spirometrie mohla být objektivizována funkčnost respirač-

ního systému. Zkoumané soubory byly pro statistické vyhodnocení vztaženy na věk, tělesnou výš-

ku, hmotnost a pohlaví. Vyšetření plicních funkcí bylo provedeno pomocí přenosného přístroje 

ZAN 100 Handy USB s lamelovou proměnnou clonou (ZAN, Messgeräte GmbH, Oberthulba, Ně-

mecko), (viz obrázek 4). Proudový odpor clony průtokového snímače je minimální, proto nepřed-

stavuje zvýšenou zátěž pro vyšetřovaného. Ke zpracování a vyhodnocení spirometrických měření 

byl použit originální software ZAN GPI 2.00, který byl nainstalován dle instrukcí výrobce do note-

booku Fujitsu s windows XP. Hodnoty jednotlivých plicních funkcí ze spirometrie byly programem 

vytvářeny a zobrazovány graficky i číselně v tabulce. Tabulkové vyjádření čísel obsahovalo jak 

hodnoty absolutní, tak tyto hodnoty vyjádřené procentuálně, procenta jsou vypočítaná ze standard-

ních hodnot vztažených k danému věku, pohlaví, tělesné výšce a váze.  

Před zahájením vyšetření byl každý proband seznámen s průběhem spirometrického vyšetře-

ní. Do systému bylo nutné zaznamenat důležité informace o antropometrických parametrech. 

Všechny tyto informace společně se zaznamenanými hodnotami vyšetření zůstaly uloženy v archivu 

originálního softwaru. Při vyšetření byly použity sterilizované plastové spirometrické náustky a 

nosní svorky. Před každým měřením byl přístroj kalibrován. Měření vždy prováděla jedna osoba 

(autorka práce). Samotné vyšetření bylo prováděno vsedě ve vzpřímené poloze. Sed byl korigován. 

Dolní končetiny byly ve flexi 90° v kyčelních i kolenních kloubech a celá chodidla plně opřena o 

podlahu. Jedna horní končetina byla opřena na stehně, druhá horní končetina byla použita k držení 

spirometru. Proband si nasadil nosní klip, následně vložil náustek do úst a pevně jej obemknul rty. 

Tím začalo samotné měření, protože proband začal automaticky dýchat přes spirometr. Následně 

byla zaznamenána a uložena křivka průtok – objem. 

Měřené parametry během spirometrie: usilovná vitální kapacita (FVC), jednosekundová usi-

lovná vitální kapacita (FEV1), poměr FEV1/FVC (Tiffenaův index), vrcholová výdechová rychlost 

(PEF), maximální výdechová rychlost na úrovni 75%, 50% a 25% usilovné výdechové vitální kapa-

city (MEF75, MEF50, MEF25), maximální střední výdechová rychlost ve střední polovině vydech-

nuté FVC (MEF25-75). Naměřené hodnoty byly porovnány s referenčními hodnotami, vyjádřeny 

v absolutních číslech a v procentech náležitých referenčních hodnot. 
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Měření křivky průtok – objem 

 

Proband byl vyzván, aby klidně a volně dýchal. Následně byl po výdechu vyzván k maximál-

nímu prudkému nádechu s rychle následujícím maximálním usilovným prudkým výdechem až do 

maxima jeho výdechových schopností. Nádechově – výdechový manévr byl proveden třikrát po 

sobě s pauzou minimálně 30 sekund. Program vybral automaticky nejlepší dosažené hodnoty ze tří 

měření. Probandi byli motivováni k lepšímu výkonu pomocí instrukcí a intonace hlasu vyšetřující-

ho.  

Program zaznamenal naměřené parametry do tzv. flow – volume křivky, která vyjadřuje zá-

vislost změny objemu na čase, a zároveň zaznamenal do tabulky výsledné hodnoty jednotlivých 

plicních funkcí jak v absolutních číslech, tak i v procentech vypočítaných z referenčních hodnot. 

Vstupní i výstupní vyšetření proběhlo obdobným způsobem, jak je napsáno v předchozím tex-

tu. 

 

 

Obrázek 4: ZAN 100 Handy USB 
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5.2.2 VYŠETŘENÍ MODIFIKOVANÝCH TESTŮ CHŮZE 

 

Do vyšetření probandů bylo zařazeno i zátěžové vyšetření pomocí modifikovaných testů chů-

ze. Testy by měly poskytnout obecné informace o výkonnosti, ale ne o vlastní činnosti oběhového a 

respiračního ústrojí. Všemi testy probandi prošli u vstupního vyšetření i u vyšetření po 8 – mi tý-

denní terapii. S průběhem všech testů byli probandi seznámeni před samotným měřením. První test, 

kterým probandi prošli, byl klasický 6 minute walking test (6MWT). Tento test byl prováděn na 

trase dlouhé 30 metrů a každý proband měl za úkol jít co nejrychlejší chůzí 6 minut, tak aby chůze 

byla celou dobu plynulá a nejlépe i stejně rychlá. Po uplynutí 6 minut se spočítala trasa, kterou pro-

band za tento časový úsek ušel.  Následoval potřebný odpočinek před dalším testem. 

Po 6MWT následoval modifikovaný 3 minutový test s nordic walkingovými holemi (3MHT). 

Test vycházel ze 6MWT. Každý proband chodil 3 minuty s holemi na trase dlouhé 30 metrů. Chůze 

měla být plynulá a co nejrychlejší. Po uplynutí 3 minut se sečetla trasa, kterou proband ušel za daný 

časový úsek. Opět následoval potřebný odpočinek. 

Jako poslední test absolvovali probandi 2 minuty chůze po schodech (nahoru i dolů), (2MST). 

Každý jedinec chodil 2 minuty po schodech, kdy jich 7 vyšel a hned následoval sestup po těch sa-

mých 7 schodech. Podmínkou byla plynulost a nejlépe stejná rychlost. Při chůzi po schodech se 

nesměli přidržovat zábradlí ani zdi.  

Vyšetření chůzových testů trvalo přibližně 15 – 20 minut. Během všech testů byl v dosahu 

vyšetřující, aby mohl v případě potřeby poskytnout pomoc (především při testu chůze po schodech, 

aby nedošlo k pádu a úrazu). 
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5.3 POUŽITÉ FYZIOTERAPEUTICKÉ TECHNIKY K OVLIVNĚNÍ RESPIRAČNÍCH 

FUNKCÍ A VÝKONNOSTI 

 

Terapie byla zahájena následně po vstupním vyšetření, které provedla autorka práce. Každý 

proband dobrovolně souhlasil s domácí terapií, kterou prováděl sám. Jakýkoli problém mohl kdyko-

li konzultovat s autorkou práce. Nutná byla aktivní spolupráce probandů. Terapie trvala 8 týdnů. Po 

vstupním měření se probandi skupiny s MG svlékli tak, aby mohl být proveden kineziologický roz-

bor vzhledem ke stavu po operaci hrudníku. V rámci rozboru vyšetřila autorka stav jizvy. Součástí 

úvodní terapie byly měkké techniky na oblast hrudníku. Ovlivnění jizvy, fascií atd. Následovalo 

zaučení probandů, jak si samostatně budou v rámci domácí terapie provádět měkké techniky na 

hrudníku sami, popř. rodinní příslušníci. Součástí bylo i protažení prsních svalů, které následně 

probandi prováděli i v domácí terapii. Následoval nácvik dechového stereotypu. Nácvik probíhal 

vleže na zádech v tzv. horizontálním sedu, kdy probandi měli podložené nohy gymballem. V domá-

cím prostředí buď použili gymball pokud ho vlastnili nebo si položili dolní končetiny na křeslo tak, 

aby měli 90° v kyčelních, kolenních i hlezenních kloubech a mírnou abdukci v kyčelních kloubech. 

Důležitou součástí byla relaxace, aby probandi byli schopni vnímat své tělo. Po nastavení dolních 

končetin byli probandi instruováni a manuálně navedeni k uvolnění ramen z protrakce. Následovalo 

manuální navedení dolních žeber z inspiračního postavení do středního postavení a dolní žebra byla 

nastavena do kaudálnějšího postavení. Během dýchání jsme chtěli docílit laterálního rozšiřování 

žeber. Pro pochopení fyzioterapeut během edukace držel své ruce na těle probanda, aby si mohl 

uvědomit, jak má sám cvičit doma. Jedinec byl vyzván, aby postupně prohluboval inspirium a expi-

rium až dechová vlna došla až do dolních partií břišní oblasti. Pro kontrolu si proband položil svoje 

ruce do podbřišku, aby cítil, že se mu při nádechu a výdechu ruce zvedají a zase klesají společně 

s břišní stěnou. Kontrolně si během dechového cvičení rukama kontrolovali i laterální rozvíjení 

dolních žeber. Toto dechové cvičení dostali probandi za úkol provádět denně přibližně 10 až 15 

minut s tím, že si během cvičení dělali krátké pauzy, aby nedošlo k hyperventilaci. Každý proband 

byl dostatečně instruovaný na první terapii a zároveň dostal přesný popis cvičení s sebou domů. Na 

závěr terapie proběhla instruktáž, jak má proband pracovat s nádechovým trenažérem CliniFlo. 

Každý proband obdržel vlastní inspirační trenažér CliniFlo (výrobce Smith medical). Při nácviku 

proband seděl a jeho sed byl korigován, aby bylo využito plného efektu trenažéru. Jednu ruku si 

opřel o stehno a v druhé držel trenažér. Vložil náustek do úst, kterými ho pevně obemknul, aby ne-
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docházelo k úniku vzduchu. Pomalu a zhluboka se začal nadechovat tak, aby žluté kolečko bylo 

mezi šipkami na obrázku obličeje. Byl instruován k hlubokému nádechu. Žluté kolečko by mělo 

vydržet co nejdelší dobu na obrázku. V okamžiku, kdy se již nemohl více nadechnout, následova-

la 5 - ti vteřinová pauza se zadržení dechu a následně měl proband normálně vydechnout. Každý 

proband měl cvičení s trenažérem provádět 4x denně 5 až 10 vdechů. 

V terapii zaměřené na respirační funkce a výkonnosti byly zvoleny techniky s cílem zlepšit sí-

lu a vytrvalost respiračních svalů, jejich dechově posturální funkci, mobilitu hrudníku a celkově tak 

zlepšit dechové funkce a výkonnost, současně přispět ke stabilizaci MG. Všechny techniky a pohy-

bové aktivity byly přizpůsobené tak, aby každý proband byl schopný tyto činnosti vykonávat samo-

statně bez odborného dohledu fyzioterapeuta. Možné konzultace probíhaly formou mailu nebo tele-

fonicky.        

Domácí terapie probíhala 8 týdnů od vstupního vyšetření a zaučení. Do domácí terapie byly 

zařazeny vhodné měkké techniky na oblast hrudníku a jizvy, protažení prsních svalů, nácvik decho-

vého stereotypu vleže na zádech v tzv. horizontálním sedu. Nácvik dechového stereotypu byl vyko-

náván denně přibližně 10 až 15 minut. Do běžného denního režimu bylo zařazeno i cvičení 

s dechovým trenažérem CliniFlo, se kterým probandi museli denně cvičit 3-4x s počtem 5 až 10 

nádechů dle stavu. Cvičení se provádělo vsedě. Byli edukováni, jak mají postupovat při nástupu 

nežádoucích příznaků. Individuálně dle dechových schopností probandů byla nastavena velikost 

nádechového průtoku od 100 ml/s do 600 ml/s při první terapii. V rámci plicní rehabilitace byla 

součástí terapie aerobní pohybová aktivita. Probandi dostali za úkol během 8 – mi týdenní domácí 

terapie zařadit do běžného režimu pohybovou aktivitu, která byla u některých přidaná nad rámec 

jejich běžných pohybových aktivit. Aerobní trénink probíhal formou chůze, která je nejpřirozenější 

pohybovou aktivitou pro člověka. Jeden proband si dobrovolně vybral běh jako náhradu chůze. 

Probandi chodili aspoň 3x týdně minimálně 30 minut a postupně byli instruováni, aby čas chůze 

prodloužili minimálně na 40 minut 3x týdně. Rychlost a délka byla určena individuálně každým 

probandem subjektivně dle současného zdravotního stavu. 
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5.4 STATISTICKÁ ANALÝZA DAT 

 

Ke statistickému vyhodnocení získaných dat byly použity výsledky funkčního vyšetření plic 

vyjádřené v procentech náležitých hodnot (% NH), které automaticky vygeneroval software použi-

tého spirometru ZAN 100 Handy USB. Tyto procentuální hodnoty jednotlivých parametrů byly 

získány pomocí spirometru a příslušného softwaru. Hodnoty jednotlivých parametrů byly statisticky 

zpracovány. Během statistické analýzy byly porovnány rozdíly hodnot spirometrického vyšetření 

získané před terapií a po ukončení 8 - mi týdenní terapie. Skupiny byly posuzovány tak, že se srov-

naly výsledky obou skupin před terapií a následně výsledky obou skupin po 8 – mi týdenní autote-

rapii. Porovnání výsledků bylo provedeno i v rámci jednotlivých skupin, což znamená, že byly po-

rovnány výsledky skupiny s MG před terapií a po terapii a stejně tak výsledky kontrolní skupiny.  

Stejně jako naměřené hodnoty spirometrického vyšetření byly statisticky zpracovány výsled-

ky z chůzových testů před terapií a po 8 – mi týdenní terapii. Byly porovnány výsledky obou skupin 

před terapií, následně i výsledky po terapii. Zhodnoceny byly výsledky u jednotlivých skupin, sku-

pina s MG před terapií a po terapii, skupina kontrolní před a po terapii.  

Ke statistickému zpracování byla použita metoda T-testu, kterou lze použít na vyhodnocování 

jednostranných hypotéz stanovených u dat s normálním rozložením v Gaussově rovině. Ve všech 

výpočtech byla použita hladina významnosti p ≤ 0,05 neboli 5%. Na začátku se vypočítala šikmost 

(skew) a špičatost (kurt) a jejich mez pro naměřená data. Aby se mohlo říci, že hodnoty mají rozlo-

žení v Gaussově rovině, musela být splněna podmínka, že šikmost musí odpovídat vzorci -2√6/n ≤ 

skew (šikmost) ≤ 2√6/n (n vyjadřuje počet osob ve zkoumané skupině) a špičatost musí odpovídat 

vzorci -4√6/n ≤ kurt (špičatost) ≤ -4√6/n (n vyjadřuje počet osob ve zkoumané skupině). Splněním 

této podmínky mohl být použit T-test k vyhodnocení změn. K porovnání dat a ověření obou hypo-

téz byl použit párový T-test.     

Pro hodnocení a zpracování výsledků byl použit program Microsoft Excel, verze 2007. 
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6 VÝSLEDKY 

 

Výsledky obsahují posouzení změn průměrů (v % náležitých hodnot) u jednotlivých paramet-

rů funkcí plic měřených pomocí spirometrického vyšetření křivky flow-volume, a také posouzení 

změn chůzových testů v rámci adaptace. Výsledky zahrnují srovnání průměrných hodnot před a po 

terapii u skupiny s MG a u skupiny kontrolní, zároveň jsou obě skupiny porovnány mezi sebou před 

a po terapii. Je stanovena hladina významnosti p těchto změn. Signifikantně je hodnocena hodnota 

p ≤ 0,05 (za signifikantnější je brána hodnota p ≤ 0,01, která nebyla použita během vyhodnocování 

dat). Hladina významnosti těchto změn je určena pomocí párového T – testu, kde p  ≤ 0,05.  

Základní statistická charakteristika vstupních parametrů spirometrického vyšetření a chůzo-

vých testů skupiny s MG viz tabulka 1, skupiny kontrolní viz tabulka 2. Parametry spirometrie, u 

kterých je určen průměr, SD, medián, minimum a maximum jsou uvedeny v % normy. Testy chůze 

jsou určeny počtem ušlých metrů. 

 

Parametr N Průměr SD Medián Minimum Maximum Skew Kurt 

FVCex 6 75,83 12,32 73,0 62,0 94,0 0,6 -1,03 

FEV1 6 73,17 16,56 74,5 44,0 92,0 -1,09 1,85 

FEV1/IVC 6 94,0 16,49 99,5 63,0 103,0 -1,73 3,27 

FEV1/FVC 6 99,33 19,70 101,5 63,0 122,0 -1,39 3,11 

PEF 6 51,17 21,40 53,0 19,0 76,0 -0,44 -1,04 

MEF75 6 56,33 27,95 57,5 12,0 86,0 -0,63 -0,36 

MEF50 6 69,83 25,74 73,0 27,0 95,0 -0,89 0,46 

MEF25 6 79,0 41,55 78,5 26,0 148,0 0,66 1,10 

MEF75-25 6 69,67 26,60 73,5 26,0 102,0 -0,73 0,59 

6MWT 6 347,17 34,79 357 300 387 -0,45 -1,71 

3MHT 6 174,17 18,31 181 144 190 -1,09 -0,12 

2MST 6 176 47,73 199,5 112 223 -0,82 -1,75 

Tabulka 3: Základní statistická charakteristika vstupních parametrů skupiny s MG                                                                                                                                                                              

(průměr, SD, medián, minimum a maximum spirometrických údajů uvedeny v % nor-

my, testy chůze uvedeny v metrech). N je počet probandů ve skupině. 
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Parametr N Průměr SD Medián Minimum Maximum Skew Kurt 

FVCex 6 104,33 8,04 106,0 89,0 112,0 -1,75 3,67 

FEV1 6 93,83 16,14 92,0 70,0 115,0 -0,13 -0,39 

FEV1/IVC 6 94,67 16,21 100 66,0 112,0 -1,25 1,60 

FEV1/FVC 6 94,17 16,46 100 65,0 111,0 -1,30 1,55 

PEF 6 68,33 14,95 66,5 50,0 91,0 0,44 -0,64 

MEF75 6 72,17 25,76 73,5 42,0 106,0 0,03 -1,83 

MEF50 6 69,67 26,60 66,0 32,0 101,0 -0,02 -0,96 

MEF25 6 110,0 39,80 114,0 63,0 159,0 -0,12 -0,97 

MEF75-25 6 78,57 26,44 73,5 41,0 117,0 0,18 0,01 

6MWT 6 599,17 25,77 592,5 570 630 0,42 -1,96 

3MHT 6 330 26,83 325 300 360 0,19 -2,52 

2MST 6 236 21,32 246 200 252 -1,25 0,19 

Tabulka 4: Základní statistická charakteristika vstupních parametrů skupiny kont- 

rolní (průměr, SD, medián, minimum a maximum spirometrických údajů uvedeny      

v % normy, testy chůze uvedeny v metrech). N je počet probandů ve skupině. 

 

 

 

6.1 VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH PARAMETRŮ SPIROMETRIE 

 

6.1.1 FVCex – USILOVNÁ VÝDECHOVÁ VITÁLNÍ KAPACITA 

 

Průměrná hodnota usilovné výdechové vitální kapacity skupiny s MG před terapií byla 75,83 

± 12,32 (% NH). Po 8 – mi týdenní autoterapii se zvýšila na 80,17 ± 15,51 (% NH); p = 0,521. U 

kontrolní skupiny byla průměrná hodnota před terapií 104,33 ± 8,04 (% NH) a po terapii se zvýšila 

minimálně na 105,0 ± 13,37 (% NH); p = 0,824. Porovnání obou skupin pomocí párového T - testu 

před terapií bylo p = 0,016 a po terapii se zvýšilo na p = 0,064. Všechny změny nebyly považovány 

za statisticky signifikantní, nicméně změna u skupiny s MG po terapii byla žádaná. 
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FVCex (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 75,83 12,32 73,0 62,0 94,0 

0,521 
Výstupní skupina s MG 80,17 15,51 88,5 57,0 93,0 

Vstupní skupina kontrolní 104,33 80,42 106,0 89,0 112,0 
0,824 

Výstupní skupina kontrolní 105,0 13,37 109,0 81,0 116,0 

Vstupní obě skupiny 
 

0,016 

Výstupní obě skupiny 0,064 

Tabulka 5: Průměrné hodnoty FVCex a její změny (v % NH). N = počet probandů ve skupi-

ně; p = hladina významnosti; NH = náležité hodnoty 

 

 

   Graf 1: FVC – usilovná vitální kapacita v % NH. SD = směrodatná odchylka. 

 

 

6.1.2 FEV1 – USILOVNÁ JEDNOVTEŘINOVÁ VITÁLNÍ KAPACITA 

 

Vzestup průměrných hodnot usilovné jednovteřinové vitální kapacity ze 73,17 ± 16,56 (% 

NH) před terapií u skupiny s MG na průměrné hodnoty 81,17 ± 14,84 (% NH) po terapii; p = 0,226. 

U kontrolní skupiny se průměry hodnot 93,83 ± 16,14 (% NH) před terapií zvýšily na 102,83 ± 
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15,17 (% NH) po terapii; p = 0,349. Porovnání obou skupin před terapií p = 0,062 a po terapii p = 

0,108. Výsledky nebyly statisticky významné, ale zvětšení průměrů po terapii bylo žádoucí.   

FEV1 (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 73,17 16,56 74,5 44,0 92,0 

0,226 
Výstupní skupina s MG 81,17 14,84 85,5 60,0 96,0 

Vstupní skupina kontrolní 93,83 16,14 92,0 70,0 115,0 
0,349 

Výstupní skupina kontrolní 102,83 15,17 109,5 99,0 116,0 

Vstupní obě skupiny 
 

0,062 

Výstupní obě skupiny 0,108 

Tabulka 6: Průměrné hodnoty FEV1 a její změny (v % NH). N = počet probandů ve skupině; 

p = hladina významnosti; NH = náležité hodnoty 

 

 

Graf 2: FEV1 – usilovná jednovteřinová vitální kapacita v % NH. SD = směrodatná       

odchylka. 
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6.1.3 FEV1/IVC – POMĚR USILOVNÉ VTEŘINOVÉ VITÁLNÍ KAPACITY A INSPIRAČNÍ VI-

TÁLNÍ KAPACITY 

 

U skupiny s MG byly hodnoty FEV1/IVC před terapií 94,0 ± 16,40 (% NH) a po terapii se 

zvýšily na 106,5 ± 7,74 (% NH); p = 0,165. Skupina kontrolní zaznamenala tyto hodnoty 

s podobným zvýšením z 94,67 ± 16,22 (% NH) před terapií na 104,5 ± 6,08 (% NH); p = 0,131. 

Porovnání obou skupin před terapií – p = 0,949, a po terapii došlo ke změně – p = 0,704. Změny 

nebyly statistiky významné, ale vzestup průměrných hodnot byl hodnocen pozitivně.   

FEV1/IVC (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 94,0 16,40 99,5 63,0 109,0 

0,165 
Výstupní skupina s MG 106,5 7,74 106,5 96,0 118,0 

Vstupní skupina kontrolní 94,67 16,22 100,0 66,0 112,0 
0,131 

Výstupní skupina kontrolní 104,5 6,08 104,0 96,0 116,0 

Vstupní obě skupiny 
 

0,949 

Výstupní obě skupiny 0,704 

Tabulka 7: Průměrné hodnoty FEV1/IVC a její změny (v % NH). N = počet probandů ve 

skupině; p = hladina významnosti; NH = náležité hodnoty 

 

 

    Graf 3: FEV1/IVC – poměr usilovné vitální kapacity a inspirační vitální kapacity 

                v % NH. SD = směrodatná odchylka. 
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6.1.4 FEV1/FVC – POMĚR USILOVNÉ VTEŘINOVÉ VITÁLNÍ KAPACITY A USILOVNÉ VI-

TÁLNÍ KAPACITY 

 

Hodnota FEV1/FVC  se u skupiny s MG zvýšila z hodnoty 99,33 ± 19,71 (% NH) před terapií 

na hodnotu 106,83 ± 7,39 (% NH) po terapii; p = 0,412. U kontrolní skupiny byla změna z 94,17 ± 

16,46 (% NH) před terapií na 104,33 ± 7,06 (% NH); p = 0,124. Konfrontace obou skupin před te-

rapií ukázala p = 0,591 a po terapii p = 0,631. Statisticky nesignifikantní výsledek i u tohoto para-

metru. Z našeho pohledu ale zvýšení hodnot daného parametru byla žádaná. 

FEV1/FVC (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 99,33 19,71 101,5 63,0 122,0 

0,412 
Výstupní skupina s MG 106,83 7,39 107,0 97,0 118,0 

Vstupní skupina kontrolní 94,17 16,46 100,0 65,0 111,0 
0,124 

Výstupní skupina kontrolní 104,33 7,06 104,0 95,0 116,0 

Vstupní obě skupiny 
 

0,591 

Výstupní obě skupiny 0,631 

Tabulka 8: Průměrné hodnoty FEV1/FVC a její změny (v % NH). N = počet probandů ve 

skupině; p = hladina významnosti; NH = náležité hodnoty 

 

 

     Graf 4: FEV1/FVC – poměr usilovné vitální kapacity a usilovné vitální kapacity 

    v % NH. SD = směrodatná odchylka. 
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6.1.5 PEF – VRCHOLOVÝ VÝDECHOVÝ PRŮTOK 

 

Vstupní průměrná hodnota PEF byla skupiny s MG 51,17 ± 21,41 (% NH) a po terapii 

v rámci výstupního vyšetření se zvýšila na 64,67 ± 16,99 (% NH); p = 0,138. Skupina kontrolní 

měla hodnoty 68,33 ± 14,95 (% NH) před terapií a 79,67 ± 20,08 (% NH) po terapii; p = 0,234. Po-

rovnání obou skupin před terapií mělo p = 0,038 a po terapii p = 0,192. Provedení T-testu ukázalo, 

že změny nejsou statistiky významné. 

PEF (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 51,17 21,41 53,0 19,0 76,0 

0,138 
Výstupní skupina s MG 64,67 16,99 63,0 43,0 84,0 

Vstupní skupina kontrolní 68,33 14,95 66,5 50,0 91,0 
0,234 

Výstupní skupina kontrolní 79,673 20,08 75,0 53,0 108,0 

Vstupní obě skupiny 
 

0,038 

Výstupní obě skupiny 0,192 

Tabulka 9: Průměrné hodnoty PEF a její změny (v % NH). N = počet probandů ve skupině; p 

= hladina významnosti; NH = náležité hodnoty 

 

 

    Graf 5: PEF – vrcholový výdechový průtok v % NH. SD = směrodatná odchylka. 
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6.1.6 MEF75 – MAXIMÁLNÍ STŘEDNÍ VÝDECHOVÝ PRŮTOK NA 75% FVC 

 

Maximální střední výdechový průtok na 75% usilovné vitální kapacity se u skupiny s MG 

zvýšil z 56,33 ± 27,95 (% NH) na 69,17 ± 27,95 (% NH); p = 0,063. Kontrolní skupina měla hodno-

ty před terapií 72,17 ± 25,76 (% NH), po terapii 89,17 ± 21,91 (% NH); p = 0,102. Porovnání obou 

skupin před terapií p = 0,063 a po terapii p = 0,102. Bohužel ani v tomto případě změny nebyly 

signifikantní, ale změny průměrných hodnot průtoku u jednotlivých skupin jsme hodnotili jako žá-

doucí změny v dýchacích cestách.  

MEF75 (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 56,33 27,95 57,5 12,0 86,0 

0,063 
Výstupní skupina s MG 69,17 27,95 71,0 46,0 90,0 

Vstupní skupina kontrolní 72,17 25,76 73,5 42,0 106,0 
0,102 

Výstupní skupina kontrolní 89,17 21,91 82,0 61,0 118,0 

Vstupní obě skupiny 
 

0,063 

Výstupní obě skupiny 0,102 

Tabulka 10: Průměrné hodnoty MEF75 a její změny (v % NH). N = počet probandů ve sku-

pině; p = hladina významnosti; NH = náležité hodnoty 

 

 

 Graf 6: MEF75 – maximální střední výdechový průtok na 75% FVC v % NH.   

 SD = směrodatná odchylka. 
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6.1.7 MEF50 – MAXIMÁLNÍ STŘEDNÍ VÝDECHOVÝ PRŮTOK NA 50% FVC 

 

Změny hodnot MEF50 před terapií u skupiny s MG byly 69,83 ± 25,74 (% NH) a po terapii se 

mírně zvýšily na 72,83 ± 8,09; p = 0,750. Kontrolní skupina měla před terapií tyto hodnoty 69,67 ± 

26,59 (% NH), které se po terapii výrazně zvýšily na 86,33 ± 19,75 (% NH); p = 0,259. Porovnání 

obou skupin před terapií p = 0,991 a po terapii p = 0,095. Změny parametrů před terapií a po terapii 

jsou patrné, ale statisticky nevýznamné. 

MEF50 (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 69,83 25,74 73,0 27,0 95,0 

0,750 
Výstupní skupina s MG 72,83 8,09 73,5 63,0 82,0 

Vstupní skupina kontrolní 69,67 26,60 66,00 32,0 101,0 
0,259 

Výstupní skupina kontrolní 86,33 19,75 91,5 62,0 110,0 

Vstupní obě skupiny 
 

0,991 

Výstupní obě skupiny 0,095 

Tabulka11: Průměrné hodnoty MEF50 a její změny (v % NH). N = počet probandů ve skupi-

ně; p = hladina významnosti; NH = náležité hodnoty 

 

 
 Graf 7: MEF50 – maximální střední výdechový průtok na 50% FVC v % NH.   

 SD = směrodatná odchylka. 
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6.1.8 MEF25 – MAXIMÁLNÍ STŘEDNÍ VÝDECHOVÝ PRŮTOK NA 25% FVC 

 

Skupina s MG neměla velké změny v průměrných hodnotách MEF25 před terapií 79,0 ± 

41,55 (% NH) a po terapii 83,33 ± 20,58 (% NH); p = 0,760. Obdobně u kontrolní skupiny nebyly 

změny tak významné, před terapií 110,0 ± 39,79 (% NH), po terapii 103,33 ± 33,49 (% NH); p = 

0,672. P = 0,180 bylo před terapií v rámci konfrontace obou skupin a po terapii p =0,120. Výsledek 

statisticky nevýznamný. 

MEF25 (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 79,0 41,55 78,5 26,0 148,0 

0,760 
Výstupní skupina s MG 83,33 20,58 91,5 47,0 103,0 

Vstupní skupina kontrolní 110,0 39,79 114,0 63,0 159,0 
0,672 

Výstupní skupina kontrolní 103,33 33,49 98,5 65,0 159,0 

Vstupní obě skupiny 
 

0,180 

Výstupní obě skupiny 0,120 

Tabulka 12: Průměrné hodnoty MEF25 a její změny (v % NH). N = počet probandů ve sku-

pině; p = hladina významnosti; NH = náležité hodnoty 

 

 

       Graf 8: MEF25 – maximální střední výdechový průtok na 72% FVC v % NH.  

      SD = směrodatná odchylka. 
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6.1.9 MEF75-25 – MAXIMÁLNÍ STŘEDNÍ VÝDECHOVÁ RYCHLOST 

 

Průměrné hodnoty MEF75-25 u skupiny s MG byly 69,67 ± 26,60 (% NH) před terapií a po 

terapii se zvýšily na 74,33 ± 11,91 (% NH); p = 0,586. Průměrné hodnoty MEF75-25 u kontrolní 

skupiny byly před terapií 78,5 ± 26,44 (% NH) a po terapii se výrazně zvýšily na 93,66 ± 14,85 (% 

NH); p = 0,218. V případě porovnání obou skupin hodnoty před terapií měly p = 0,507, ale po tera-

pii bylo p = 0,003. Porovnané výsledky před a po terapii jednotlivých skupin byly statisticky nesig-

nifikantní, ale výsledek porovnání skupiny s MG a kontrolní skupiny po terapii byl statisticky vý-

znamný. 

MEF75-25 (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 69,67 26,60 73,5 26,0 102,0 

0,586 
Výstupní skupina s MG 74,33 11,91 79,0 58,0 87,0 

Vstupní skupina kontrolní 78,5 26,44 73,5 41,0 117,0 
0,218 

Výstupní skupina kontrolní 93,66 14,85 97,0 69,0 109,0 

Vstupní obě skupiny 
 

0,507 

Výstupní obě skupiny 0,003 

Tabulka 13: Průměrné hodnoty MEF75-25 a její změny (v % NH). N = počet probandů ve 

skupině; p = hladina významnosti; NH = náležité hodnoty 

 

 

     Graf 9: MEF75-25 – maximální střední výdechová rychlost % NH. SD = směrodatná 

    odchylka. 
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6.2 VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH TESTŮ CHŮZE 

 

6.2.1 6 MWT – ŠESTIMINUTOVÝ TEST CHŮZE 

 

Průměrné hodnoty 6 - ti  minutového testu chůze u skupiny s MG byly 347,17 ± 34,79 (m) 

před terapií a po terapii se výrazně zvýšily na 401,17 ± 85,57 (m); p = 0,104. U kontrolní skupiny 

byly průměrné hodnoty 599,17 ± 25,77 (m) a po terapii se zvýšily na 609,5 ± 27,31 (m); p = 

0,00009. Statisticky významná byla změna u kontrolní skupiny, ale ne u skupiny s MG. V rámci 

porovnání obou skupin před terapií (p = 0,000003) a po terapii (p = 0,0027) byl efekt statisticky 

významný. Efekt terapie dle průměrných hodnot u skupiny s MG byl hodnocen velmi pozitivně. 

 

6MWT (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 347,17 34,79 357 300 387 

0,104 
Výstupní skupina s MG 401,17 85,57 379 308 513 

Vstupní skupina kontrolní 599,17 25,77 592,5 570 630 
0,00009 

Výstupní skupina kontrolní 609,5 27,31 604 578 643 

Vstupní obě skupiny 
 

0,000003 

Výstupní obě skupiny 0,0027 

Tabulka 14: Průměrné hodnoty 6MWT a její změny (v m). N = počet probandů ve skupině; p 

= hladina významnosti; m = ujité metry 
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     Graf 10: 6MWT a jeho změny. SD = směrodatná odchylka, m = metry 

 

6.2.2 3 MHT – TŘÍMINUTOVÝ TEST S NORDIC WALKING HOLEMI 

 

Skupina s MG měla průměrné hodnoty před terapií 174,17 ± 18,31 (m) a po terapii se zvýšily 

na 211,83 ± 53,97 (m); p = 0,100. Naměřené průměrné hodnoty kontrolní skupiny před terapií - 330 

± 26,83 (m) a po terapii – 343,83 ± 30,56 (m), nebyly tak rozdílné; p = 0,002, ale i přesto byly sta-

tisticky signifikantní na rozdíl od skupiny s MG, kde výsledek byl bohužel statisticky nevýznamný, 

ale vzhledem k výraznému zvýšení hodnot před terapií a po terapii byl pozitivní. Porovnání obou 

skupin před terapií (p = 0,000009) a po terapii (p = 0,0021) bylo významné. 

3MHT (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 174,17 18,31 181 144 190 
0,100 

Výstupní skupina s MG 211,83 53,97 198 154 285 

Vstupní skupina kontrolní 330 26,83 325 300 360 
0,002 

Výstupní skupina kontrolní 343,83 30,56 333,5 315 382 

Vstupní obě skupiny 
 

0,000009 

Výstupní obě skupiny 0,0021 

Tabulka 15: Průměrné hodnoty 3MHT a její změny (v m). N = počet probandů ve skupině; p = 

hladina významnosti; m = ujité metry  
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         Graf 11: 3MHT a jeho změny. SD = směrodatná odchylka, m = metry 
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2MST (N = 6) Průměr SD Medián Minimum Maximum T-test (p) 

Vstupní skupina s MG 176 47,73 199,5 112, 223 
0,100 

Výstupní skupina s MG 199,33 55,31 205,5 114 279 

Vstupní skupina kontrolní 236 21,32 246 200 252 
0,0089 

Výstupní skupina kontrolní 240 21,52 248 205 260 

Vstupní obě skupiny 
 

0,039 

Výstupní obě skupiny 0,193 

Tabulka 16: Průměrné hodnoty 2MST a její změny (v m). N = počet probandů ve skupině; p 

= hladina významnosti; m = ujité metry 

 

 

 

                Graf 12: 2MST a jeho změny. SD = směrodatná odchylka, m = metry 
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U ventilačních parametrů nebyla zaznamenána statisticky významná změna ani u skupiny 

s MG, ani u kontrolní skupiny. Porovnání jednotlivých skupin před terapií a po terapii neukázalo 

statisticky signifikantní změny. Při porovnání průměrných hodnot jednotlivých ventilačních para-

metrů (FVCex, FEV1, FEV1/IVC, FEV1/FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF75-25) změny 

nastaly a byly brány jako žádoucí, ale nebyly statisticky významné. Vzhledem k výsledkům je při-

jímána alternativní hypotéza H1A.   

U modifikovaných testů chůze byly prokázány statisticky významné změny po terapii pouze u 

kontrolní skupiny. 6MWT bylo p = 0,00009 u kontrolní skupiny po terapii. Porovnání obou skupin 

po terapii bylo statisticky významné (p = 0,0027). U skupiny s MG byly patrné pozitivní změny 

v průměrných hodnotách, ale statisticky nebyly signifikantní. V případě 3 MHT byly prokázány 

statisticky významné změny u kontrolní skupiny (p = 0,0022). Skupina s MG měla pozitivní změny 

v rámci průměrných hodnot, které ale nebyly statisticky významné. Srovnání obou skupin před te-

rapií a po terapii bylo hodnoceno statisticky pozitivně (p = 0,0022). Kladné změny průměrných 

hodnot u 2 MST byly zaznamenány u obou skupin. Statisticky významné byly ovšem pouze u kont-

rolní skupiny (p = 0,009). Pozitivní změny z našeho pohledu byly brány kladně z klinického hledis-

ka. Porovnání obou skupin bylo statisticky nevýznamné. U chůzových testů přijímáme alternativní 

hypotézu H2A z důvodu pozitivních změn.  

Tato studie nemá statisticky signifikantní výsledky. Nicméně výsledky klinické jsou důležité, 

protože u všech parametrů plicních funkcí a modifikovaných testů chůze nastaly pozitivní změny, 

čímž jsme si mohli ověřit účinek zvolené terapie a bylo možné porovnat výsledky průměrných hod-

not skupiny zdravých jedinců se skupinou nemocných.   

  



Diplomová práce    Fyzioterapie u myasthenia gravis 

 

76 

 

Parametr N 
T – test (p) skupina 

s MG před/po 

T- test (p) kontrolní skupi-

na před/po 

Porovnání obou skupin 

po terapii 

FVCex 6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
6 

0,521 

0,226 

0,165 

0,413 

0,138 

0,146 

0,750 

0,760 

0,586 

0,105 

0,100 
0,066 

0,824 

0,349 

0,131 

0,124 

0,243 

0,253 

0,259 

0,672 

0,219 

0,00009 

0,0022 
0,009 

0,064 

0,108 

0,704 

0,631 

0,192 

0,103 

0,095 

0,129 

0,003 

0,0027 

0,0022 
0,193 

FEV1 

FEV1/IVC 

FEV1/FVC 

PEF 

MEF75 

MEF50 

MEF25 

MEF75-25 

6MWT 

3MHT 

2MST 

 Tabulka 17: Hodnoty hladin významnosti u jednotlivých parametrů plicních funkcí, určená po-

mocí T-testu (p ≤ 0,05). N = počet probandů 

 

 

Parametr N 

Před/po 

skupina 

s MG 

Hodnocení 

Před/po 

skupina 

kontrolní 

Hodnocení 

FVC 6 ↑ pozitivní ↑ pozitivní 

FEV1 6 ↑ pozitivní ↑ pozitivní 

FEV1/IVC 6 ↑ pozitivní ↑ Pozitivní 

FEV1/FVC 6 ↑ pozitivní ↑ Pozitivní 

PEF 6 ↑ pozitivní ↑ Pozitivní 

MEF75 6 ↑ pozitivní ↑ Pozitivní 

MEF50 6 ↑ pozitivní ↑ Pozitivní 

MEF25 6 ↑ pozitivní ↑ Pozitivní 

MEF75-25 6 ↑ pozitivní ↑ Pozitivní 

6MWT 6 ↑ pozitivní ↑ Pozitivní 

3MHT 6 ↑ pozitivní ↑ Pozitivní 

2MST 6 ↑ pozitivní ↑ Pozitivní 

Tabulka 18: Přehled trendů a směrů změn průměrů jednotlivých      

plicních funkcí a chůzových testů a jejich klinického hodnocení. Sloupec „před/po 

skupina s MG“ a sloupec „před/po skupina kontrolní“ ukazuje směr změny proti 

výchozím hodnotám. N = počet probandů ve skupině. Šipka nahoru = vzestup 

průměru oproti výchozím hodnotám. 
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7 DISKUZE 

 

Myasthenia gravis je onemocnění chronické, jejímž projevem je svalová slabost a únava 

svalů. Porucha nervosvalového přenosu a svalová slabost mají vliv na běžný život pacientů s MG. 

Pacienti velmi často podstoupí thymektomii, která naruší mechaniku dýchání. Respirační funkce a 

pohybová kondice úzce souvisí s celou problematikou samotného onemocnění. Fyzioterapie není 

schopna vyléčit kauzální příčinu onemocnění, ale vhodně volená terapie a pohybová aktivita může 

napomoci k lepší fyzické kondici a respiračním funkcím, čímž se může stabilizovat MG, popř. zlep-

šit stav po myasthenické krizi. V rámci této práce byla zvolena autoterapie na ovlivnění mechaniky 

hrudníku, úpravu dechového stereotypu narušeného díky jizvě v oblasti sterna, ovlivnění respirač-

ních svalů pomocí inspiračního trenažéru a zlepšení kondice díky aerobní pohybové aktivitě (jako 

vhodná a přirozená aktivita byla zvolena chůze).  

Respirace se řadí mezi vitální funkce a jakákoli porucha dýchání je považována za závažný 

problém. Problematika poruch respirace obsahuje celou řadu příčin, díky nimž dochází k patologii. 

Mezi nejčastější poruchy se řadí samotná patologie v dýchacích cestách, poruchy centrálního řízení 

respirace, nervosvalová onemocnění a dyskoordinace vedoucí ke změně respiračního stereotypu. Se 

změnou dechového stereotypu a dyskoordinace souvisí i jizvy v oblasti hrudníku. V případě MG má 

vliv na respiraci i samotný stav nemoci, který může mít negativní dopad na funkci respiračních sva-

lů včetně bránice, což může vést až do stavu myasthenické krize, kdy jsou v podstatě respirační 

svaly vyřazeny z funkce a jejich funkci musí nahradit umělá plicní ventilace (ÚPV).  

        Zavedení fyzioterapie a aerobního tréninku u pacientů s MG je velmi vhodné. Dříve 

se jakákoli aktivita u tohoto onemocnění nedoporučovala a omezovala se pouze na běžné denní ak-

tivity, protože nebyly ještě dostatečné informace o imunopatogenezi a funkci nervosvalového pře-

nosu. Podle Anzisky et Sternberga (2013) je velmi vhodnou terapií pro pacienty s MG trénink respi-

račních svalů, který přináší benefity v mnoha směrech. Trénink respiračních svalů pozitivně ovliv-

ňuje únavu a svalovou slabost vzniklou díky strukturálně metabolickým změnám ve svalech, zmír-

ňuje možnou progresi dušnosti a co je zásadní, zlepšuje a udržuje kvalitu života. Používáním de-

chových trenažérů dochází ke zlepšení plicních funkcí, což lze snadno prokázat spirometrickým 

vyšetřením, které může být provedeno před začátkem tréninku a postupně v průběhu respirační fy-

zioterapie. U pacientů s MG se primárně nevyskytuje dušnost, ale jsou pacienti, kteří si stěžují při 
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zvýšené únavě na problém s dýcháním. Tento subjektivní vjem je u každého pacienta vnímán jinak 

a stejně tak i jinak tolerován. V rámci této studie probandi s MG uváděli, že po 8 – mi týdenní tera-

pii s inspiračním dechovým trenažérem CliniFlo subjektivně pociťovali, že se jím snáze dýchá 

v běžných denních aktivitách, ale i při větší zátěži, což bereme jako velice pozitivní informaci.  

Na téma respirační fyzioterapie a myasthenia gravis probíhá mnoho studií, které ale bohu-

žel většinou nejsou randomizované. Fregonezi et al. (2005) uvedl studii, ve které jsou zdokumento-

vány výsledky 8 – mi týdenní terapie 27 pacientů s generalizovanou MG. Součástí studie byla i 

kontrolní skupina. Terapie byla složena z intervalového tréninku inspiračních svalů, bráničního dý-

chání a dýchání přes našpulené rty. Výsledkem bylo zlepšení plicních funkcí, ale i mobility hrudní-

ku. I v dalších nerandomizovaných studiích bylo užito obdobného tréninku s pozitivními výsledky 

na respirační soustavu a její funkci. Stejně jako ve výše zmiňované studii, i v případě této studie 

byly díky respiračnímu autotréninku zjištěny pozitivní výsledky. Je uváděno, že pro pacienty s MG 

jsou vhodné expirační trenažéry, které v této studii použity nebyly, ale v současnosti je dobrou 

zprávou pro pacienty, že v ČR může expirační dechový trenažér předepisovat vybraným pacientům 

s MG i neurolog z myasthenického dispenzáře. Právě podle Fregoneziho et al. (2005) je zvolen 

Threshold jako vhodná pomůcka k terapii těchto pacientů v rámci ČR.  

Fregonezi et al. (2006) dále potvrdil i vztah mezi plicními funkcemi a kvalitou života paci-

entů s generalizovanou MG. Přičemž i dle subjektivního hodnocení probandů této studie se jim po 

pouhé 8 – mi týdenní terapii zlepšila respirace a zmírnily se negativní důsledky snížených plicních 

funkcí, které se terapií zlepšily. Za velmi důležité podkládáme u každého pacienta, kterému bude 

předepsán dechový trenažér, aby byl velmi dobře seznámen s terapií. Upozorněn na možné negativ-

ní účinky. Tento postup se osvědčil v rámci této studie, kdy jeden z probandů měl i problémy s po-

lykáním a při moc vysokém průtoku nastaveném na trenažéru se mu tyto příznaky zhoršili. Okamži-

tě kontaktoval autora práce a po následné konzultaci se přistoupilo k nižším hodnotám, problém 

s polykáním se opět vrátil do normálního stavu a proband mohl dále pokračovat v autoterapii. Právě 

u stavů s bulbární symptomatikou MG je nutné pacienty kontrolovat. Může dojít i ke stavům s vo-

kálními poruchami (např. stridor). 

Součástí terapie myasthenie je i thymektomie, která má samozřejmě veliký vliv na mecha-

niku hrudníku a tím souvisí i se samotnou respirací. Většina pacientů v ČR je operována klasickou 

parciální sternotomií. I ve skupině probandů s MG byli pacienti po tomto operačním zákroku, kteří 
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měli na hrudníku cca 10 cm dlouho jizvu. Jedna pacientka byla po operaci s laparoskopickým pří-

stupem. Již po kineziologickém rozboru musí být každému jasné, že takto velká jizva bude mít ne-

blahý účinek na respiraci. Za důležité považujeme zahájení fyzioterapie a respirační terapie bezpro-

středně po provedené operaci. Přestože pacienti jsou velmi často po tomto zákroku velmi unavení, i 

přesto je vhodné zařadit prvky respirační terapie, které je možné následně dle stavu modifikovat. U 

pacientů s MG je problém anestezie, která má velký vliv i na extubaci po operaci. Podle použití 

typu anestetik, plicních funkcí před zákrokem a další problematiky se odvíjí, jak rychle je pacient 

po operaci extubován. Mori et al. (2003) se přiklání k časné extubaci po operaci s monitorováním 

plicních funkcí. Respiračním problémům by se mělo předejít i nepoužitím myorelaxantií během 

narkózy.  

Rassler et al. (2007) uvedl svoji studii, kde zjišťoval efekt respirační terapie u pacientů 

s MG. Vzhledem k pozitivním výsledkům i této studie je vhodné zařadit respirační fyzioterapie u 

pacientů s myasthenia gravis. Zlepšení respiračních funkcí a mechaniky hrudníku díky terapii jsou 

považovány za pozitivní efekt terapie, čímž by bylo vhodné v rámci zlepšení kvality života těchto 

pacientů zařadit respirační terapii do běžného denního režimu. I v případě této práce se dle výsledků 

pozitivní efekt dostavil a to již po 8 – mi týdenní autoterapii, což lze považovat za klinicky vý-

znamné. Lze tedy usuzovat, že tento pozitivní efekt při dlouhodobé terapii by mohl napomoci před-

cházet myasthenické krizi, či zmírňovat respirační symptomatiku způsobenou samotným onemoc-

něním. Rassler et al. (2011) prováděl dlouhodobou respirační terapii (4 měsíce) u pacientů 

s generalizovanou MG, kdy shledali, že žádný z jejich probandů neměl problém provádět sám tera-

pii v domácím prostředí. Pozitivní výsledky respiračních funkcí se objevily, ale bohužel nebyly 

statisticky významné. Samozřejmě záleží na jednotlivcích, jak zareagují na terapii a jakým způso-

bem budou ochotni se podílet na autoterapii. Bylo by zajímavé zkusit intensivní terapii po nějakou 

dobu a následně zvolit pouze mírný režim s cílem udržování stavu. V případě zhoršení se opět vrátit 

k intenzivnějšímu režimu.  

Při náhlém zhoršení stavu je nutná hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Nástup 

myasthenické krize často vede k nutnosti inkubovat pacienta s bulbárně respiračními problémy, 

které je důležité včas diagnostikovat.  Podle Godoye et al. (2013) by se u těchto pacientů měly kont-

rolovat plicní funkce (např. FVC apod.), krevní plyny a saturace kyslíkem. Používá se positive ai-

rway pressure. Během hospitalizace se přikláníme do terapie zavést i respirační fyzioterapii, která 

musí být vedena dle stavu pacienta. Nevhodné je použití agresivní terapie (např. poklepů, vibrací 
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apod.). Weaning u pacientů s neuromuskulárním onemocněním by měl být zahájen, když budou mít 

upravenou svalovou sílu, aby byli schopni samostatně bez obtíží dýchat. Souvisí s tím i kontrola 

dechových funkcí apod. Velmi významná je v této situaci i respirační a kondiční fyzioterapie 

v rámci schopností a stavu pacienta. Mezi pacienty s MG najdeme pacienty, kteří ke krizi neinklinu-

jí a během života jí neprodělají, ale bohužel jsou pacienti, kteří mají myasthenickou krizi opakova-

ně. Bylo by zajímavé se zaměřit právě na tyto pacienty a aplikovat na ně dlouhodobě respirační 

terapii v domácím prostředí.  

Tato studie prokázala, že užití respirační terapie v domácím prostředí s pomocí dechových 

trenažérů má pozitivní vliv na změnu respiračních funkcí. Problematika rehabilitace a fyzioterapie u 

pacientů s MG bohužel stále není dostatečně propagována. Studie, které se prováděly na pacientech 

s MG velmi často nejsou signifikantní, přestože jsou nějaké změny zaznamenány. V našem případě 

výsledky také nejsou statisticky významné, ale z našeho pohledu bereme pozitivní výsledky viditel-

né na změně průměru % náležitých hodnot jednotlivých funkcí plic (FVCex, FEV1, FEV1/IVC, 

FEV1/FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF75-25) jako klinicky významné. Samozřejmě ja-

kákoliv subjektivně vnímaná změna, kterou pacient považuje za pozitivní, ho motivuje k další reha-

bilitaci. Kladně hodnotíme možnost předepisování exspiračního dechového trenažéru Threshold pro 

pacienty s MG.  

Nejen neuromuskulární onemocnění vedou k dekondici. U myastheniků se v dřívějších do-

bách vůbec nedoporučovala žádná pohybová aktivita. Jakýkoli pohyb se omezoval pouze na běžné 

denní aktivity a to pouze v omezeném množství. V dnešní době se k takovému názoru nepřiklání-

me. Cílené snižování pohybové aktivity vede k dekondici, které má negativní vliv na zdravotní stav. 

Přestože pacienti s MG trpí svalovou slabostí a únavou, není důvod jim zakazovat pohyb. Musí být 

dostatečně edukováni, co a kdy mohou provádět, ale efekt pohybové aktivity je znatelný.                             

Anziska et Sternberg (2013) doporučují u neuromuskulárních onemocnění aerobní trénink, 

protože má pozitivní vliv na dekondici převážně způsobenou inaktivitou. Díky adaptaci na zátěž 

dochází ke zlepšení funkce kardiovaskulárního systému, respiračního systému i nervosvalového 

systému. Lucia et al. (2007) doporučuje u McArdlerovi nemoci a u myasthenia gravis aerobní po-

hyb, který by měl trvat 10 až 60 minut a být prováděn asi 60 % maxima srdeční činnosti. Stejně 

jako v našem případě doporučují takovou pohybovou aktivitu, aby se zapojovaly do činnosti hlavně 

velké svalové skupiny. Vhodnou pohybovou aktivitou tedy je chůze, jízda na kole či plavání. 
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V případě této práce byla zvolena jako vhodná pohybová aktivita chůze, kterou řadíme mezi přiro-

zenou aktivitu pro lidskou populaci. Jako nevhodnou aktivitu považujeme nordic walking, který 

sám o sobě má u běžné populace pozitivní vliv (např. i u seniorů je považován za adekvátní pohy-

bovou aktivitu), ale v případě MG je nevyhovující. Během nordic walkingu je aktivováno velké 

množství svalových skupin, proto u pacientů se svalovou slabostí a rychlou unavitelností svalů ne-

považujeme tuto aktivitu za adekvátní. Již během testování 3 – minutového testu s nordic walkin-

govými holemi jsme se přesvědčili, že pacienti již po tak krátké době měli problém udržet hole 

v rukách. Stěžovali si na únavu rukou. Subjektivně jim hole spíše při chůzi zavazely, než by jim 

pomáhaly. Tento test byl zařazen do vyšetření právě z důvodu zjištění, jak moc složité bude pro 

probandy s MG chodit s holemi a jaké příznaky se během měření objeví. Samozřejmě nás zajímal 

výsledek po 8 – mi týdenní terapii. Po terapii jsme pozorovali, že probandi byli schopni ujít za 3 

minuty delší trasu s holemi, než tomu bylo před terapií.  

Anziska et Sternberg (2013) uvádějí pozitivní vliv aerobní pohybové aktivity prováděné 3x 

týdně. V našem případě byl prováděn aerobní trénink formou chůze 3x týdně 8 týdnů. Výsledky po 

terapii byly porovnány s výsledky před terapií. Vyšetřování spočívalo v provedení modifikovaných 

testů chůze, kdy se změřila dráha, kterou probandi byli schopni ujít před terapií a po terapii. Vhodně 

zvolená a pravidelná pohybová aktivita má dle našich výsledků pozitivní vliv na zlepšení kondice, 

což jsme prokázali těmito testy chůze. V rámci 8 – mi týdenní terapie proběhla určitá adaptace na 

zátěž a pacienti byli schopni ujít za stejnou časovou jednotku více metrů či schodů (viz metodika a 

výsledky).  

The American College of Sports Medicine (ACSM) formuloval standardy pro cvičení pa-

cientů s neuromuskulárními onemocněními. Doporučují i trénink svalové síly u velkých svalových 

skupin v poměru jedna sada s 8 až 12 opakováními a s frekvencí 2 – 3x týdně. My jsme se takové-

mu tréninku vyhnuli. U pacientů s MG je vhodnější intermitentní trénink. V podstatě při chůzi se 

dané svalové skupiny taky posilují.  ACSM doporučuje i aerobní trénink na 70 – 85% maxima sr-

deční činnosti s frekvencí 3 – 5x týdně. S tímto názorem se ztotožňujeme, ale ne všichni pacienti 

s MG jsou schopni hned od začátku trénovat s takovou intenzitou zátěže. Proto jsme volili individu-

ální přístup tak, aby byl každý proband schopen jít aspoň 30 minut. Čas i intenzita se postupně zvy-

šovaly. Vše záleží na adaptaci organismu na zátěž. Cup et al. (2007) uvádí pozitivní efekt aerobního 

cvičení na funkce těla. Wong et al. (2014) zkoumali vliv balančního cvičení u pacientů s MG. I 

pouhá chůze může zlepšovat balanční schopnosti. Dle našeho názoru může mít i pouhá chůze vliv 
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na zlepšení funkcí mozečku a dalších mozkových struktur, které napomáhají k rovnovážným reak-

cím. Problém u pacientů s MG je ten, že si velmi rychle nahrazují fyziologické pohyby patofyziolo-

gickými, které si i rychle osvojují. Ideálním řešením by bylo hned od začátku zařadit fyzioterapii, 

aby se v rámci možností těmto změnám předešlo. Vliv na tyto změny má i jizva po thymektomii, 

která následně začne ovlivňovat oblast hrudního koše. A samozřejmě s tím souvisí i svalová slabost 

a únava.  

Testy chůze nám ukázaly pouze obecnou výkonnost probandů obou skupin. Vzhledem 

k jejich měření před a po terapii jsme mohli posoudit, jestli zvolená terapie měla pozitivní nebo 

negativní efekt. Výsledek nás zajímal hlavně u skupiny s MG. Byl statisticky nevýznamný, ale 

vzhledem ke klinickému výsledku byl pozitivní. Změny průměrů naměřených hodnot byly znatelné 

a tím i klinicky významné. Z vybraných testovaných testů největší problém dělal test s nordic wal-

kingovými holemi a test chůze po schodech. Pacienti s MG mají často problém při únavě chodit ze 

schodů, proto by bylo vhodné zařadit do terapie trénink m. quadriceps femoris, což by se v rámci 

chůze mohlo vyřešit chůzí v terénu, kde budou i kopečky, tak aby pacient střídal v průběhu tréninku 

chůzi z kopce a do kopce s rovným terénem. Samozřejmě důležité je veškerou pohybovou aktivitu 

přizpůsobit danému jedinci a současnému zdravotnímu stavu.  

V této studii se také projevilo, jestli pacient byl před nemocí sportovně založený a jakou 

má motivaci k terapii. Ve třech případech byl motivačním prvkem potomek (2 ženy a 1 muž). U 

těchto probandů byl i největší efekt terapie, který byl objektivní dle našich vyšetření a zároveň sub-

jektivně vnímaný samotnými probandy. V tomto případě si myslíme, že pro ně pozitivní efekt tera-

pie má motivující charakter. Další 2 ženy měly také pozitivní výsledky. Poslední proband sice měl 

pozitivní výsledky, nicméně dle našeho názoru již dále v autoterapii pokračovat nebude.  

Během zjišťování informací o probandech bylo zjištěno, že jedna žena má sestru, která má 

také autoimunitní onemocnění (roztroušená skleróza) a jeden muž je momentálně vyšetřován pro 

možnost sarkoidózy. Sychrová v rámci své atestační práce měla soubor 7 pacientů, přičemž zjistila, 

že u některých se vyskytlo další autoimunitní onemocnění.  

Klinické výsledky této studie ukazují na pozitivní efekt respirační fyzioterapie a aerobní 

pohybové aktivity, které se odrazilo na výsledných průměrných hodnotách % náležitých hodnot 

jednotlivých plicních funkcí a zlepšení kondice na průměrných hodnotách modifikovaných testů 

chůze. Statisticky jsou výsledky nesignifikantní. Důvodem je málo testovaných jedinců v souboru. 
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Při dalších studiích by bylo vhodné zavést do autoterapie i průběžné terapie s fyzioterapeutem, čímž 

by byla kontrola správného provádění dechové rehabilitace. A bylo by možné i průběžné testování 

spirometrie a chůzových testů. V příští studii by bylo dobré porovnat pacienty do 5 - ti let od thy-

mektomie se skupinou pacientů, kteří mají MG 20 let a více.           
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8 ZÁVĚR 

 

Tato práce vznikla na základě možné informovanosti laické, ale i odborné veřejnost 

v možnostech využití fyzioterapie u pacientů s myasthenia gravis, jejichž počet se zvyšuje, ale stále 

je poměrně malá informovanost o tomto onemocnění nervosvalového přenosu. Cílem studie bylo 

prokázat, jak je možné pomocí respirační fyzioterapie a aerobní pohybové aktivity zlepšit respirační 

funkce a fyzickou kondici a tím napomoci ke stabilizaci MG. Změna dechových funkcí a kondice 

byla objektivizována pomocí vyšetření plicních funkcí spirometrem ZAN 100 Handy a vyšetřením 

modifikovaných testů chůze. Testování probíhalo na 6 probandech skupiny s myasthenia gravis a na 

6 probandech kontrolní skupiny se zdravými jedinci. Vstupní vyšetření bylo provedeno před začát-

kem 8 – mi týdenní autoterapie. Výstupní vyšetření následovalo po 8 – mi týdenní autoterapii. Hod-

notili jsme vzájemně průměrné hodnoty funkcí plic u skupiny s MG a u kontrolní skupiny. Obě 

skupiny jsme porovnali mezi sebou před a po terapii. Data jsme porovnávali párovým T-testem ve 

dvou situacích dle stanovených hypotéz.  

Hypotéza 1 - za platnou jsme přijali hypotézu alternativní: Po osmitýdenní terapii cílené na 

respirační fyzioterapii a aerobní pohybovou aktivitu budou přítomny změny sledovaných parametrů 

na spirometrickém vyšetření u sledované skupiny pacientů s MG a u kontrolní skupiny pacientů. 

Tuto hypotézu jsme prokázali díky pozitivním změnám v průměrných hodnotách plicních 

funkcí u obou skupin.  

Hypotéza 2 – za platnou jsme přijali alternativní hypotézu: Po osmitýdenní terapii cílené 

na respirační fyzioterapii a aerobní pohybovou aktivitu budou přítomny změny sledovaných para-

metrů na modifikovaných testech chůze sledované skupiny pacientů s MG a u kontrolní skupiny. 

V tomto případě jsme prokázali změny hodnot u modifikovaných testů chůze u obou mě-

řených skupin.  

Respirační fyzioterapie a aerobní pohybová aktivita mají pozitivní vliv na zlepšení plicních 

funkcí a fyzické kondice, z čehož se odvíjí i stabilizace onemocnění myasthenia gravis.  
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