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 1. Úvod 

 Myasthenia gravis (ve zkratce MG) je neurologické autoimunitní onemocnění 

charakterizované poruchou nervosvalového přenosu, která je nejčastěji zapříčiněna 

tvorbou specifických protilátek proti acetylcholinovým receptorům a jejich následnou 

vazbou na tyto receptory (Ambler, 2011). Vzniklá porucha nervosvalového přenosu se 

posléze klinicky projeví svalovou slabostí a rychle nastupující únavou, která se 

zpravidla zlepšuje nebo zcela mizí po odpočinku (Piťha, 2004). V imunopatogenezi 

tohoto onemocnění hraje velkou roli patologie thymu a dle současných znalostí i 

porucha regulačních a pomocných T-lymfocytů  (Jakubíková, 2015). 

 MG je onemocnění léčitelné, ale ne zcela vyléčitelné. Časnou diagnostikou a 

léčbou lze dosáhnout výrazného ústupu obtíží a v některých případech i klinické remise 

onemocnění (Piťha, 2012). Cílem komplexní léčby je úspěšný návrat pacienta do 

běžného a společenského života a pracovního procesu. Nejčastěji voleným způsobem 

léčby je farmakoterapie, která zahrnuje inhibitory acetylcholinesterázy, kortikosteroidy 

a imunosupresivní terapii (Wong, 2013). Pokud je prokázána patologie thymu, pak je 

pacient indikován k thymektomii, operativnímu odstranění brzlíku (Jakubíková, 2015).  

 Dříve se fyzioterapeutická intervence u pacientů s MG nedoporučovala, naopak 

býval pacient nabádán k tomu, aby dodržoval klidový režim. Nyní je pohled na tuto 

problematiku jiný. Netrénované svaly rychleji ochabují, a zhoršují tak celkový fyzický 

stav nemocného. Aktivně žijící jedinec bude chorobu zvládat lépe než člověk, který 

nesportuje a nikdy nesportoval (Piťha, 2004). Nedávné zahraniční studie ukázaly, že 

pravidelná pohybová aktivita by mohla být prospěšná pro pacienty s MG (Millehan, 

2013). Fyzickou aktivitu u pacientů s MG je potřeba vybírat s rozvahou. Cílem je 

posílení svalů a zlepšení celkové fyzické kondice, nikoliv zvýraznění svalové slabosti a 

zhoršení celkového stavu. Je vhodné zvolit kratší cvičební jednotku a nižší intenzitu 

cvičení (Geier, 2015). Při jakémkoliv náznaku rychle nastupující svalové slabosti je 

zapotřebí fyzickou aktivitu ihned ukončit (Walker, 2017).  

 V teoretické části této práce je popsána charakteristika onemocnění MG – 

imunopatogeneze, klinický obraz, diagnostika a léčba. Dále se v teoretické části nachází 

vyšetření myastenického pacienta z pohledu fyzioterapeuta a vybrané fyzioterapeutické 

metody nebo jejich prvky, které by bylo možné využít u pacientů s MG. Konkrétně se 

jedná o Bobath koncept, Proprioceptivní neuromuskulární facilitaci (PNF), Metodu 

sestry Kenny, respirační fyzioterapii a Metodu Roswithy Brunkow. K výběru těchto 

metod mě inspirovala české i zahraniční prameny, které jsou uvedeny v seznamu 

použitých zdrojů. 
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 Praktická část je zaměřena na využití vybraných fyzioterapeutických metod 

nebo jejich prvků u dvou vybraných pacientek. Vhodné metody nebo jejich prvky byly 

zvoleny na základě aktuálního zdravotního stavu pacientek. Terapie pacientek probíhala 

formou autoterapie. Autoterapie probíhala ve dvou blocích, přičemž jeden blok trval dva 

týdny. Autoterapie byla rozdělena do dvou bloků, aby bylo možné terapii upravit, pokud 

by se příznaky onemocnění začaly zhoršovat.  K porovnání výsledků před terapií a po 

terapii byly zvoleny standardizované testy: QMG (Quantitative Myasthenia Gravis), 

MG-ADL (Myasthenia gravis – Activities of Daily Living) a MGC (Myasthenia gravis 

Composite), které jsou popsány v teoretické části. 

 Cílem této práce je zjistit, jaké fyzioterapeutické metody a jejich prvky lze 

využít při práci s pacienty s MG. Vybrané metody a principy by neměly zhoršovat 

příznaky choroby, ale zároveň by měly být dostatečně intenzivní pro udržování a 

zvyšování svalové kondice. Dalším cílem této práce je zjistit, zda pravidelná pohybová 

aktivita přispívá ke zlepšení zdravotního stavu pacientů.  

 K výběru tématu mě motivovala především osobní zkušenost. Sama mám toto 

onemocnění diagnostikované od svých 18 let a pravidelná pohybová aktivita mi 

pomohla se vrátit do běžného života. Rovněž mě k výběru tématu motivovalo zjištění, 

že na téma fyzioterapie a MG bylo prozatím zpracováno jen velmi málo 

vysokoškolských kvalifikačních prací. 

 Výsledky této práce by mohly být přínosné nejen pro lékaře a fyzioterapeuty, ale 

také pro samotné pacienty. Práce by poskytla určitý návod, jak postupovat při volbě 

vhodné pohybové aktivity. Práce by mohla být přínosná také pro studenty fyzioterapie, 

kteří by se chtěli ve své vysokoškolské kvalifikační práci věnovat této problematice.  
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 2. Teoretická část 
 2.1. Nervosvalový přenos 
 Nervosvalový přenos zajišťuje neustálý tok informací z jedné vzrušivé tkáně na 

druhou, konkrétně z tkáně nervové na tkáň svalovou. Bez tohoto neustálého přísunu 

informací by svalová tkáň postupně atrofovala (Ambler, 2011).  

  

 2.1.1. Struktura nervosvalové ploténky 
 Pojem nervosvalová ploténka označuje funkční spojení axonu alfa-motoneuronu 

hlavového nebo míšního nervu a svalového vlákna. Jedná se o chemickou synapsi, tzn. 

že přenos informací je zajištěn transportem specifických chemických substancí, 

mediátorů. U nervosvalové ploténky příčně pruhované svaloviny se konkrétně jedná o 

acetylcholin (Kittnar, 2011). 

 Nervosvalová ploténka se dělí na 3 části: část presynaptickou, synaptickou 

štěrbinu a část postsynaptickou. MG je onemocnění, které postihuje nervosvalový 

přenos na postsynaptické části ploténky. Presynaptická část je tvořena terminálním 

axonem, který na svém konci obsahuje váčky, vezikuly, obsahující mediátor 

acetylcholin. Po příchodu akčního potenciálu na terminální axon dojde k uvolnění 

acetylcholinu do synaptické štěrbiny, kde se posléze váže na ACh-receptory 

postsynaptické části ploténky. Navázáním acetylcholinu na AChR dojde k depolarizaci 

svalového vlákna a šíření akčního potenciálu dále (Čihák, 2004).  

 

 2.1.2. Porucha nervosvalového přenosu 
 Porucha nervosvalového přenosu může nastat na jakékoliv části nervosvalové 

ploténky. U onemocnění MG konkrétně dochází k poruše přenosu na postsynaptické 

části ploténky. Specifické protilátky obsazují vazebná místa na AChR a strukturálně je 

poškozují. Přestože dojde k uvolnění dostatečného množství acetylcholinu z 

presynaptické části, z důvodu malého počtu volných AChR nejsou generovány 

potenciály s dostatečně vysokou amplitudou, které jsou nezbytné pro vybavení akčního 

potenciálu sarkolemy svalového vlákna (Kittnar, 2011). Z toho důvodu se při opakované 

svalové kontrakci amplituda svalového akčního potenciálu postupně snižuje (Silbernagl, 

2001). Při opakované stimulaci postižené nervosvalové ploténky na EMG je patrný 

dekrement typický pro MG (Ondráčková, 2015). 
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 2.2. Myasthenia gravis 

 Myasthenia gravis je chronické neurologické autoimunitní onemocnění, při 

kterém v organismu dochází k tvorbě protilátek, které funkčně i strukturálně poškozují 

AChR (acetylcholinové receptory) postsynaptické membrány, což způsobuje poruchu 

nervosvalového přenosu. Kromě poškození AChR rovněž dochází k morfologickým 

změnám postsynaptické membrány (Ambler, 2011). Kromě protilátek proti AChR 

existují u některých nemocných také protilátky proti MuSK (muscle specific kinase – 

svalově specifická kináza), a nakonec existují i formy MG, u kterých prozatím nelze 

prokázat žádné specifické protilátky. Buďto jsou tyto protilátky v tak nízké koncentraci, 

že je nelze detekovat, nebo jsou to prozatím neznámé typy protilátek (Jakubíková, 

2015).  

 Prevalence tohoto neurologického onemocnění je okolo 150-190/1 milión, 

přičemž v mladším věku jsou postiženy častěji ženy a ve vyšším věku naopak muži 

(Wong, 2013). Incidence činí 10-15/12 miliónů. Celkový počet nemocných na celém 

světě je přibližně 1 milión. V dřívějších dobách převyšovala mortalita tohoto 

onemocnění 50 %. Nyní nepřesahuje ani 0,5 % díky rozvoji kvalitních léčebných 

postupů a prohloubení znalostí o imunopatogenezi tohoto onemocnění (Piťha, 2012).  

 Myasthenia gravis může být v některých případech (asi v 10%) doprovázena 

jinými autoimunitními nemocemi. Z těchto chorob můžeme jmenovat např. revmatoidní 

artritidu, systémový lupus erythematodes, diabetes mellitus I. typu nebo autoimunitní 

thyreoiditidu. Ve vzácných případech může být MG vyvolána aplikací některých látek, a 

to konkrétně penicilaminem nebo interferonem alfa, dále může MG vyvolat graft versus 

host disease nebo transplantace vnitřních orgánů (Piťha, 2012).  

 

 2.2.1. Imunopatogeneze 

 Předpokládá se, že se na vzniku nemoci podílí kombinace několika faktorů – 

genetické predispozice, hormonální vlivy, špatná regulace imunitního systému a infekce 

(Piťha, 2004). V současné době se vědci nejvíce zaměřují na výzkum herpetických virů 

(např. EBV) nebo poliovirů, u kterých se předpokládá velký vliv na manifestaci 

onemocnění (Piťha, 2012). 

 K pochopení imunopatologické podstaty tohoto onemocnění přispělo 

experimentální navození MG (EAMG) v roce 1976. Jan Lindström a James Patrick 

dokázali ve svém experimentu imunizovat pokusná zvířata tak, že jim aplikovali nativní 

purifikovaný AChR. Podařilo se jim navodit klinické příznaky choroby, které umožnily 
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sledovat imunitní reakce organismu pokusných zvířat vedoucích k poruchám 

nervosvalového přenosu (Piťha, 2012). 

 V imunopatogenezi onemocnění MG má zásadní roli patologie thymu a dle 

současných poznatků také porucha pomocných a regulačních T-lymfocytů (Jakubíková, 

2015). Thymus je důležitým orgánem imunitního systému. V dětství je relativně velký a 

od puberty postupně involuje. V thymu získávají T-lymfocyty svou imunologickou 

kompetenci a diferencují se v různé vývojové linie (Čihák, 2004). V thymu také dochází 

k pozitivní selekci paměťových T-buněk, které mají za úkol rozpoznávat vlastní a 

cizorodé antigeny (Schützner, 2005), a k odstraňování lymfocytů reagující s 

autoantigeny (Jakubíková, 2015).  

 Imunopatologické formy onemocnění se dají dělit na na základě několika 

kritérií. Zjednodušeně lze MG rozdělit na nethymatózní (není přítomen nádor thymu – 

tzv. thymom) a thymatózní (paraneoplastickou) formu (Jakubíková, 2015). Podrobnější 

dělení je dělení do několika kategorií podle typu přítomných protilátek, věku první 

manifestace, podle histopatologických změn thymu a odpovědi na terapii (Piťha, 2012).  

  

 2.2.2. Klinický obraz a průběh onemocnění 
 Klinický obraz u MG je dán svalovou slabostí a rychlou unavitelností, která se 

projevuje na predilekčních svalových skupinách. Mezi tyto predilekční skupiny patří 

extraokulární svaly, orofaryngeální, šíjové svaly, pletencové svaly horních a dolních 

končetin, a respirační svaly. Postižení respiračních svalů je nejtěžší formou MG, protože 

postupně dochází k dechové insuficienci. Insuficience může vyústit až v tzv. 

myastenickou krizi (viz kapitola 2.2.2.4.), která zpravidla vyžaduje UPV (Ambler, 

2011).  

 Choroba většinou začíná lokálními příznaky způsobenými postižením jedné 

svalové skupiny. Nejčastěji se jedná o extraokulární svaly (Wong, 2013). Během různě 

dlouhé doby (týdnů, měsíců i let) většinou dochází k šíření svalové slabosti do dalších 

skupin, tzv. generalizace (Piťha, 2012).  

 Choroba může probíhat fulminantně. Onemocnění během relativně krátké doby 

(v řádech týdnů) progreduje do stadia těžké a generalizované svalové slabosti s 

postižením svalů respiračních a orofaryngeálních. U takového nemocného je velké 

riziko vzniku myastenické krize. Nebo naopak může onemocnění probíhat plíživě, 

projevovat se jen mírnými příznaky a nevykazovat prakticky žádnou progresi. Pak bývá 

choroba často i několik let přehlížena lékaři i samotným pacientem (Piťha, 2012). 
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 Pro symptomatiku u MG je typické její kolísání. Svalová slabost bývá horší v 

odpoledních a večerních hodinách, zhoršuje se po fyzické námaze, při nedostatku 

spánku, působením stresu, při infekci a po očkování. Projevy nemoci se zlepšují po 

odpočinku a spánku, většina nemocných se tedy cítí nejlépe ráno po probuzení (Piťha, 

2012).   

 Symptomatika MG je u jednotlivých pacientů velice variabilní a prakticky 

neexistují dva stejně nemocní (Ambler, 2011), což činí diagnostiku a následnou terapii 

tohoto onemocnění mnohdy obtížnou. Prognóza závisí na imunopatologickém typu MG, 

včasné diagnostice a komplexní léčbě (Piťha, 2012).  

  

 2.2.2.1. Příznaky z postižení extraokulárních svalů 

 Postižení extraokulárních (okohybných) svalů bývá nejčastějším a zároveň 

nejčasnějším příznakem manifestace choroby (Davidson, 2005). Až 85 % má v prvotní 

fázi choroby příznaky způsobené postižením extraokulárních svalů (Wong, 2013). 

Pokud v průběhu dvou let nedojde k rozšíření svalové slabosti do dalších svalových 

partií, pak lze takovou formu MG označit jako okulární (OMG – Okulární Myasthenia 

gravis) (Piťha, 2012). Postižení extraokulárních svalů se projeví ptózou víček a / nebo 

diplopii. Ptóza je pojem označující pokles horního víčka (z oslabení m. levator 

palpebrae) a diplopie znamená dvojité vidění (Ambler, 2011). Pacienti mohou 

výjimečně popisovat i mlhavé vidění, které je způsobené oslabením akomodačního 

svalstva (Piťha, 2010) 

 Okohybné svaly obsahují malé motorické jednotky a jsou z velké části tvořeny 

fázickými, rychle se unavujícími, vlákny. Z toho vyplývá, že i malé postižení těchto 

svalů vyvolá výrazné klinické příznaky. U diplopie využívají pacienti jako kompenzační 

mechanismus hmouření očí, u ptózy naklánění hlavy. Ptóza je většinou asymetrická a 

nerespektuje dominantní stranu (Ondráčková, 2013).    

 

 2.2.2.2. Příznaky z postižení orofaryngeálních a mimických svalů 

 Mezi příznaky z postižení orofaryngeálních a mimických svalů se řadí: 

hypomimie, dysartrie a dysfagie. V počátečních fázích postižení mimického svalstva a 

svalstva hltanu vytékají pacientům z úst tekutiny, postupně se vytrácí schopnost sát a 

posléze i polykat, aniž by došlo ke zakuckání. Těžká dysfagie s sebou přináší velké 

riziko aspirace, a tím pádem i vzniku aspirační bronchopneumonie (Piťha, 2012).  

 S postižením orofaryngeálních svalů souvisí i dysartrie. Největší problém mají 

pacienti s vyslovováním retních hlásek a hlásek pomocí jazyka. Řeč se může postupně 
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stávat huhňavou a nosovou (nazolálie). Artikulace se zhoršuje zejména večer, po 

dlouhém mluvení a působením stresu (Ondráčková, 2013). 

 Zasažení mimických svalů se projeví hypomimií. Pacienti s MG mají problém s 

dovřením víček (lagoftalmus), typický je tzv. „vertikální“ úsměv a „tuhé“ rysy. 

Počáteční slabost mimických svalů mohou pacienti popisovat jako tuhost v oblasti tváří 

a rtů (Ondráčková, 2013).  

 

 2.2.2.3. Příznaky z postižení končetinových svalů 

 U MG může být postiženo pletencové svalstvo končetin i vlastní svalstvo ruky. 

Proximální svalstvo bývá zasaženo častěji než svalstvo distální (Davidson, 2005). Při 

postižení pletencových svalů si pacienti stěžují na problematické mytí hlavy, česání, 

holení nebo čištění zubů, neboť únava svalů nastupuje zejména ve vzpažení. Bývají 

nutné pauzy pro odpočinek. Oslabená je flexe a abdukce v ramenním kloubu 

(Ondráčková, 2013).  

 Oslabení pletencového svalstva dolních končetin se může projevovat 

problematickým vstávání z postele a ze židle nebo obtížnou chůzí do kopce a do 

schodů. Oslabená bývá zejména flexe a abdukce v kyčli (Ondráčková, 2013).   

  

 2.2.2.4. Myastenická krize 

 Myastenická krize (zkratka MK) je stav, který ohrožuje pacienta při životě. 

Dochází při něm k těžkému oslabení hlavních i pomocných dýchacích svalů. Zpravidla 

je nutné napojení pacienta na UPV (umělou plicní ventilaci). Největší pravděpodobnost 

vzniku myastenické krize je u pacientů s oslabením orofaryngeálních svalů, s respirační 

infekcí a u pacientů vyššího věku s přidruženými interními chorobami. Myastenickou 

krizi může rovněž vyvolat aplikace vysoce rizikových léčiv, např. penicilinů (Piťha, 

2012).  

 Myastenická krize se může vyvinout v řádech desítek minut do stádia těžké 

dušnosti, nebo se naopak vyvíjí pomalu s postupným nárůstem slabosti 

orofaryngeálních svalů. Při náhle vzniklé zástavě dechu hrozí pacientovi (po 4-5 

minutách) srdeční zástava způsobená anoxií srdečního svalu. Pokud se myastenická 

krize vyvíjí pozvolna, zpravidla převažují subjektivní pocity dušnosti, a to nejčastěji 

exspirační. Pozvolně se vyvíjející MK je riziková kvůli možnému rozvoji 

bronchopneumonií a atelektáz, které vznikají na základě hypoventilace a nemožnosti 

vykašlat hleny (Piťha, 2012).  

 



18 
 

 2.2.3. Diagnostika onemocnění 
 Diagnostika onemocnění bývá obtížná, protože vlastní neurologický nález je 

kromě svalové slabosti normální. Jsou zachovány šlachookosticové reflexy a nejsou 

poruchy čití, a to ani při těžkém motorickém deficitu (Ambler, 2011). Svalové atrofie se 

objevují až v pozdním stádiu onemocnění, a to nejčastěji u forem MG s protilátkami 

proti MuSK (Piťha, 2012). Pro stanovení diagnózy MG je nezbytná podrobná 

anamnéza, která popisuje svalové slabosti a unavitelnost jednotlivých svalových skupin, 

specifické zátěžové testy, nález protilátek proti AChR nebo MuSK, a nakonec nález na 

EMG – po opakované stimulaci svalu s frekvencí 2 Hz je patrný dekrement (útlum) 

typický pro MG (Ondráčková, 2015).  

 Dalšími důležitými diagnostickými kritérii jsou: svalové slabosti zhoršující se po 

fyzické zátěži a zlepšující se po odpočinku nebo po podání inhibitorů 

acetylcholinesterázy (prostigmin), imunosupresivech, kortikosteroidech nebo 

plasmaferézách (Ondráčková, 2015), a případně i patologický nález na CT – 

hyperplazie thymu nebo thymom (Piťha, 2012). 

 

 2.2.4. Klinické vyšetření 
 2.2.4.1. Vyšetření extraokulárních svalů 

 Specifické testy na extraokulární svaly mají za úkol zvýraznit již manifestní 

ptózu/diplopii nebo odhalit ptózu/diplopii latentní. V rámci Simpsonova testu pacient 

usilovně fixuje pohled nahoru. Pokud je test pozitivní, dochází po 60 s ke zvýraznění 

nebo k manifestaci ptózy. Nemusí vždy docházet pouze k ptóze, pacient může rovněž 

udávat únavu očí nebo rozmazané vidění. Citlivost testu lze zvýšit pohledem do světla. 

Alternativou tohoto testu je usilovný pohled do strany (laterálně), přičemž k výraznější 

ptóze nebo diplopii dochází na straně abdukovaného oka (Piťha, 2012) (Ondráčková, 

2013).  

  
 2.2.4.2. Vyšetření mimických a orofaryngeálních svalů 

 Při oslabení mimických svalů se testuje síla m. orbicularis oris a m. orbicularis 

oculi. Při testování m. orbicularis oris má pacient za úkol našpulit rty, zahvízdat nebo 

nafouknout tváře. Sílu m. orbicularis oculi testujeme tak, že pacient se snaží usilovně 

držet zavřená víčka a my se je pokoušíme pasivně otevřít. U pacienta s MG lze snadno 

pasivně víčka otevřít, případně pacient není ani schopen víčka plně zavřít (Ondráčková, 

2013).  
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 Sílu žvýkacích svalů lze otestovat opakovaným stisknutím čelistí. Sílu 

žvýkacích svalů lze orientačně zhodnotit prostřednictvím MG-ADL, v rámci které se 

pacienta ptáme na unavitelnost žvýkacích svalů při jídle (Ondráčková, 2013).  

 K vyšetření poruch artikulace z oslabení mimických a orofaryngeálních svalů se 

využívá tzv. Seemanův test. V tomto testu má pacient za úkol počítat nahlas od 1 do 50 

a my vnímáme, kdy se objeví nějaká forma dysartrie (Piťha, 2012).  

 Postižení orofaryngeálního svalstva zahrnuje také častou dysfagii. U pacientů s 

MG je častá regurgitace tekutin nosem. Je narušen polykací akt – nejvíce zasažena je 

orální a faryngeální fáze. Na dysfagii lze usuzovat dle důkladné anamnézy. Ptáme se 

pacienta, zda se při pití a jídle zakuckává. K objektivnímu posouzení dysfagie se 

využívá endoskopická fibroskopie (FEES - fiberoptic endoscopic evaluation of 

swallowing) (Piťha, 2012). 
 

 2.2.4.3. Vyšetření respiračních svalů 

 U každého pacienta s prokázanou diagnózou MG je zapotřebí vyšetřit ventilační 

parametry, které mohou být snížené, aniž by se nějak klinicky projevovaly. Vyšetření je 

obzvláště důležité u pacientů s oslabením orofaryngeálního svalstva, neboť u nich je 

vyšší riziko rozšíření slabosti na dýchací svalstvo. Vyšetření se provádí pomocí 

spirometru. Orientačně lze sílu respiračního svalstva vyšetřit tak, že požádáme pacienta, 

aby usilovně zakašlal nebo nahlas počítal na jeden nádech (Ondráčková 2013). 

 Nejdůležitější sledovanou veličinou je FVC (forced vital capacity – usilovná 

dechová kapacita), přičemž normální hodnoty jsou 60-65 ml/kg. Hodnota nižší než 30 

ml/kg značí velké riziko vzniku myastenické krize a hodnota pod 15 ml/kg je indikací k 

okamžité umělé plicní ventilaci (Piťha, 2012).   

 

 2.2.4.4. Vyšetření končetinových svalů 

 Vyšetření pletencového svalstva horních končetin se provádí pomocí abdukce v 

ramenních kloubech s extenzí v loketních kloubech a pronací předloktí. Zdravý jedinec 

by měl zvládnout končetiny udržet bez známek slabosti po dobu 240 s. U pacientů s MG 

pozorujeme postupný nárůst svalové slabosti (nemožnost udržet končetinu) a následný 

pokles končetin, přičemž pokles je často asymetrický (Ondráčková 2013). 

 K vyšetření svalové síly na horních končetinách akrálně se využívá ruční 

dynamometr. Jsou stanovené určité normální hodnoty pro muže i ženy. Pro muže jsou 

normální hodnoty: více než 45 kg pro dominantní ruku a více než 35 kg pro 
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nedominantní ruku; pro ženy pak: více než 30 kg pro dominantní ruku a více než 25 kg 

pro nedominantní ruku (Piťha, 2012).  
 Svalstvo dolních končetin se vyšetřuje vleže na zádech. Pacient provádí 

jednostranně flexi v kyčelním kloubu s extenzí v kloubu kolenním. My pozorujeme, za 

jak dlouhou dobu dojde k poklesu končetiny, nebo zda je pacient vůbec schopen tento 

pohyb provést. Zdravý jedinec dokáže udržet takto elevovanou končetinu po dobu 100 

s. Dále můžeme provést zkoušku šikmých bérců vleže na břiše, kdy pacient provede 45° 

flexi v kolenních kloubech a my sledujeme, za jak dlouho dojde k poklesu bérců (Piťha, 

2012).  

  

 2.2.5. Klinická klasifikace 

 Obrázek č. 1 níže znázorňuje klinickou klasifikaci onemocnění Myasthenia 

gravis podle MGFA (Myasthenia Gravis Foundation of America) na základě postižení 

jednotlivých svalových skupin. Stupeň I označuje nejlehčí postižení, naproti tomu 

stupeň IV označuje nejzávažnější postižení s intubací pro myastenickou krizi. Stupně 

postižení se mohou v průběhu života a v průběhu léčby měnit (Ondráčková, 2013).  

Obrázek č. 1 – Klinická klasifikace MG dle MGFA. (Zdroj: Klinický standard pro 

diagnostiku a léčbu Myasthenia Gravis. In: MyastheniaGravis.cz, 2011, Praha) 

  

 2.2.6. Standardizované škály 

 QMG (Quantitative Myasthenia Gravis) je standardizovaný test, který měří sílu 

a výdrž predilekčních svalových skupin. Celkem obsahuje 13 parametrů ve 3 stupních.  

Výsledné skóre se může pohybovat od 0 do 39. Čím nižší je skóre, tím menší je 

postižení. Změna výsledného skóre o 2 body je klinicky významná u lehčích a středně 



21 
 

závažných forem onemocnění (QMG 0-9; QMG 10-16) a změna o 3 body je klinicky 

významná u nejzávažnějších forem onemocnění (QMG > 16) (MGFA, 2010). 

 MGC (Myasthenia Gravis Composite) hodnotí závažnost oslabení jednotlivých 

svalových skupin. Výsledné skóre může sahat od 0 do 50. Čím nižší je skóre, tím menší 

je postižení. Změna výsledného skóre o 3 body je považována za klinicky významnou 

(MGFA, 2010).  

 MG-ADL (Myasthenia Gravis – Activities of Daily Living) umožňuje rychlé 

zhodnocení závažnosti symptomů z pohledu samotného pacienta nebo jeho okolí. 

Výsledné skóre může sahat od 0 do 24 bodů. Čím nižší je skóre, tím menší je postižení. 

Zmenšení výsledného skóre o 2 body značí klinické zlepšení (MGFA, 2010).  

 Všechny uvedené škály lze využívat v klinické praxi, neboť umožňují 

monitorovat průběh onemocnění. Vzory jednotlivých škál jsou uvedeny v přílohách, 

konkrétně v příloze č. 1, 2 a 3.   

  

 2.3. Léčba 
 Léčba onemocnění MG má v České republice dlouhou historii. Již od 60. let 

minulého století se lékaři začali výrazně soustředit na léčbu těchto pacientů, a to 

zásluhou chirurgů MUDr. J. Vejvalky a doc. MUDr. V. Šmata, CSc. Z jejich poznatků 

dodnes těží spousta odborníků. Jedním z nejdůležitějších poznatků je, že jen 

dlouhodobá a pravidelná dispenzarizace může vést k úspěšné léčbě (Piťha, 2004).  

 Existuje velké množství léčiv, která zasahují do nervosvalového přenosu, a proto 

je jejich podávání u MG absolutně nebo relativně kontraindikováno (Ambler, 2011). 

Mezi tato léčiva patří např. řada antibiotik (zejména peniciliny), dále centrální a 

periferní myorelaxancia, antiepileptika a další. U některých léčiv je dokonce prokázáno, 

že mohou vzplanutí onemocnění zapříčinit. Konkrétně se jedná o penicilamin a 

interferon alfa. Jejich podání je tedy u pacienta s MG absolutně kontraindikované. Při 

nutnosti podání relativně rizikového léčiva je vždy potřeba porovnat efekt léčby tímto 

preparátem a možnost případného zhoršení stavu (Piťha, 2012).       

  

 2.3.1. Farmakoterapie 
 Nejčastější medikamentózní léčba v současnosti zahrnuje léky usnadňující 

nervosvalový přenos (ICHE – inhibitory acetylcholinesterázy, např. Syntostigmin), 

kortikosteroidy (např. Prednison), léky s imunosupresivním účinkem (Wong, 2013) 

(Piťha, 2012).  
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 Inhibitory acetylcholinesterázy byly poprvé úspěšně použity v léčbě MG na 

počátku 30. let 20. století lékařkou Mary Walkerovou. ICHE blokují působení 

acetylcholinesterázy, což je enzym, který odbourává acetylcholin ze synaptické štěrbiny. 

ICHE tím zvyšují množství acetylcholinu v synaptické štěrbině a prodlužují dobu, po 

kterou se může acetylcholin vázat na receptory postsynaptické membrány. Podávání 

ICHE je pouze léčbou symptomatickou. Zlepšují příznaky svalové slabosti, ale nedokáží 

nemoc stabilizovat. Proto se nejčastěji používají u lehčích forem nebo v kombinaci s 

kortikosteroidy a s imunosupresivními léky (Schützner, 2005).  

 Léky první volby v rámci imunosupresivní terapie jsou kortikosteroidy 

(nejčastěji prednison nebo methylprednisolon). Kortikosteroidy potlačují imunitní 

pochody (blokují dozrávání B- a T-lymfocytů) a působí protizánětlivě (inhibují tvorbu 

prozánětlivých cytokinů) (Schützner, Šmat, 2005). Jejich imunosupresivní účinek se 

bohužel neomezuje pouze na autoimunitní pochody, ale na veškeré imunitní pochody v 

organismu. Pacienti léčeni vysokými dávkami kortikosteroidů jsou tedy mnohem 

náchylnější k infekcím všeho druhu (Schützner, 2005).  

 Aplikace plasmaferéz (PE) se používají u méně stabilních forem onemocnění, u 

kterých není imunosupresivní léčba dostačující. Efekt plasmaferézy spočívá v separaci 

erytrocytů z plazmy obsahující patologické protilátky. Separované erytrocyty jsou 

posléze s koloidním roztokem navráceny zpět do krevního řečiště (Schützner, 2005).  

 

 2.3.2. Thymektomie 
 Pojem thymektomie zahrnuje kompletní odstranění tkáně brzlíku. Je nezbytná u 

všech pacientů, u nichž byl diagnostikován nádor brzlíku, thymom, a je doporučována u 

mladších pacientů, protože u nich má příznivý vliv na průběh nemoci. Bylo vědecky 

prokázáno, že odstranění thymu vedlo u řady pacientů k výraznému zmínění svalových 

slabostí, a dokonce bylo možné snížit dávky léků, a to včetně těch, které potlačují 

imunitu (Piťha, 2004).  
  

 2.4. Fyzioterapie u pacientů s Myasthenia gravis 

 Dříve se fyzioterapie u pacientů s MG nedoporučovala, naopak se doporučoval 

co největší klidový režim. V poslední době se náhled na tuto problematiku mění. 

Netrénované svaly rychleji ochabují a zhoršují tak celkový fyzický stav nemocného 

(Ruff, 2009). Dobře trénovaný jedinec tedy pravděpodobně bude chorobu zvládat lépe 

než člověk, který nesportuje a nikdy nesportoval, či je dokonce obézní (Piťha, 2004).  
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 Fyzickou aktivitu u pacientů s Myasthenia graivs je třeba vybírat s rozvahou. 

Cílem je dosáhnout posílení svalů a zlepšení jejich kondice, nikoliv zvýraznění svalové 

slabosti a celkové únavy. Vhodné jsou spíš komplexní cviky, které zatěžují větší svalové 

skupiny. Je dobré procvičovat zejména proximálně uložené svalové skupiny. Posilovací 

cvičení je dobré rozložit na menší jednotky (Walker, 2017). Vedle zvyšování a 

udržování svalové síly je rovněž důležité udržování celkové fyzické kondice pomocí 

aerobního cvičení, jako je např. rychlejší chůze, jízda na rotopedu, plavání (Geier, 

2015). Jsou to aktivity, které pomáhají udržovat celkovou kondici a posilují dýchací 

svalstvo, které u myasteniků bývá rovněž oslabené, i když se toto oslabení nemusí 

klinicky nijak výrazně projevovat (Ondráčková, 2013). I zde je potřeba dodržovat 

zásadu rozumné délky a intenzity cvičení. Při jakémkoliv náznaku rychle nastupující 

svalové slabosti je zapotřebí fyzickou aktivitu ihned ukončit, aby nadále nedocházelo ke 

zhoršování příznaků (Ondráčková, 2013). 

  

 2.6. Možné využitelné metodiky u pacientů s Myasthenia gravis 

 2.6.1. Bobath koncept 
 Bobath koncept vypracovali manželé Berta a Karel Bobathovi. Původně byl 

koncept vypracován pro dospělé a později manželé Bobathovi odvodili variantu 

vhodnou i pro děti. V dnešní době se Bobath koncept využívá nejčastěji u stavů po CMP 

(cévní mozkové příhodě) a u pacientů s DMO (dětskou mozkovou obrnou), ale lze ho 

využít u celého spektra neurologických onemocnění (Kolář, 2015). 

 Základem a hlavním principem tohoto konceptu je zlepšení posturální kontroly. 

Pojem posturální kontrola zahrnuje dynamické reakce, které se snaží ovlivnit rovnováhu 

a udržet posturu před započetím pohybu, v jeho průběhu i po ukončení pohybu. Tato 

kontrola je nedílnou součástí volních pohybů. Poruchy mechanismu posturální kontroly 

zahrnují: 

 - abnormální svalový tonus – zvýšeným nebo sníženým 

 - abnormální interakce svalů – nedochází ke změně poměrů mezi agonisty a 

   antagonisty v průběhu provádění pohybu 

 - snížená pestrost posturálních a pohybových vzorů 

 - přítomnost přidružených reakcí – reakce ve vzdálených oblastech při provádění 

   volního pohybu (Kolář, 2015). 

 Využití této metody spočívá v inhibici zvýšeného svalového tonu a 

patologických pohybových a posturálních vzorů se současnou facilitací fyziologických 
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vzorů posílením senzorických vjemů. Při stimulaci fyziologických vzorů se využívají 

různé pomůcky: míče, válce, šikmé desky, aj. (Kolář, 2015). 

 

 2.6.2. Respirační fyzioterapie 
 Respirační fyzioterapie je nedílnou součástí komplexní péče o pacienty s 

onemocněním dýchací soustavy, ale také o pacienty, jejichž primární onemocnění 

přináší poruchy dýchání. Poruchy dýchání mohou zahrnovat tiché aspirace, neefektivní 

vykašlávání, zvýšenou produkci hlenu a zvýšené riziko vzniku bronchopneumonií a 

atelektáz. Prostřednictvím technik respirační fyzioterapie lze efektivně aktivovat 

inspirační i exspirační dýchací svalstvo, zlepšit dechový stereotyp, usnadnit 

vykašlávání, zlepšit pohyblivost hrudníku (Táborská, 2014). Kromě toho mají techniky 

respirační fyzioterapie pozitivní vliv na psychickou stránku pacientů – zmírňují úzkosti 

a pocity tenze, a pomáhají harmonizovat autonomní nervový systém (Zdařilová, 2005). 

Z využívaných technik lze jmenovat např. dechovou gymnastiku a drenážní techniky. K 

respirační fyzioterapii patří také TMT (techniky měkkých tkání), které pomáhají uvolnit 

měkké tkáně hrudníku, které například po operacích hrudníku bývají často stažené a 

napjaté. Po uvolnění kůže, podkoží a fascií je pacient lépe schopen prodýchat danou 

část hrudníku (Ondráčková, 2013). 

 K efektivnímu odstranění bronchiálního sekretu se rovněž využívají 

instrumentální techniky. Respirační trenažéry lze rozdělit na inspirační a exspirační. 

Inspirační pomůcky zlepšují distribuci vzduchu v dýchacích cestách a exspirační 

pomáhají ke snadnějšímu odstranění hlenu z dýchacích cest (Ondráčková, 2013).  

 

 2.6.3. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 
 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (dále ve zkratce PNF) je metoda na 

neurofyziologickém podkladu. Základy této metody, která se hojně využívá u celé řady 

(nejen neurologických) pacientů, zpracoval Dr. Herman Kabat, americký lékař a 

neurofyziolog. Metoda byla vypracována přibližně ve 40. letech minulého století. V 

tehdejší době byla metoda využívána zejména u pacientů s poliomyelitidou 

(poliomyelitis anterior acuta – dětská obrna). Později se ovšem ukázalo, že je metoda 

účinná i u jiných diagnóz. V současnosti se metoda PNF využívá téměř u všech diagnóz 

napříč obory (Jiříková, 2015).   

 Výhodou této metody je, že PNF nerozlišuje, zda jsou svaly oslabeny z důvodu 

nečinnosti nebo jsou paretické z důvodu postižení nervového systému (centrálního nebo 

periferního) (Jiříková, 2015).   
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 Podstatou PNF je oslovení oslabených nebo paretických svalů prostřednictvím 

stimulace receptorů z vlastního organismu. Při správném provádění této metody dochází 

k bohaté aferentaci z receptorů různých typů – oslovovány jsou zejména 

proprioreceptory (svalové vřeténko a Golgiho šlachové tělísko) a exteroreceptory (kožní 

receptory), dále zrakový a sluchový orgán. Centrální nervový systém (CNS) zaplavený 

touto aferentací odpovídá aktivací α-motoneuronů předních rohů míšních. Čím více 

zvyšujeme aferentaci (zvyšujeme intenzitu a prodlužujeme dobu trvání podnětu), tím je 

větší i následná odpověď (Jiříková, 2015).  

 Metoda PNF je postavena na pohybových vzorcích, přičemž tyto vzorce 

vycházejí z přirozených každodenních pohybů. Nejedná se tedy o analytické pohyby 

prováděné pouze v jednom směru. Zakladatel metody, Dr. Kabat, vycházel z poznatku, 

že izolované pohyby v běžném životě neexistují. Na přirozených pohybech se vždy 

účastní několik svalových skupin a tyto pohyby jsou prováděny ve všech třech 

existujících rovinách. Pro tyto komplexní pohyby se na končetinách používají termíny: 

1. a 2. diagonála pro HKK (horní končetiny) a DKK (dolní končetiny). Název 

„diagonála“ vychází z toho, že komplexní pohyb kříží podélnou osu těla. Pro pohyby 

hlavy a trupu platí kombinace: rotace spojená s flexí nebo extenzí. Pohyby ramenního a 

pánevního pletence zahrnují: anteriorní elevace a deprese, posteriorní elevace a deprese 

(Jiříková, 2015).  

 

 2.6.4. Metoda dle sestry Kenny 

 Metoda dle sestry Kenny, nazývána též dermo-neuro-muskulární terapie, je 

pojmenována po své zakladatelce, australské sestře Elizabeth Kenny. Metoda byla 

původně vypracována pro terapii dětské obrny (poliomyelitis anterior acuta), ale v 

dnešní době se využívá především u pacientů s periferní parézou a funkčními 

motorickými poruchami. Metoda dle sestry Kenny je analytickou metodou, což 

znamená, že pracuje s každým svalem zvlášť dle svalového testu. Podkladem této 

metody je aplikace horkých zábalů, manuální stimulace postiženého svalu a pasivní 

pohyby s postupným zapojováním svalu (Zachová, 2012).  

 Nejdůležitějšími prvky této metody je stimulace, instruktáž a reedukace. 

Stimulace se provádí u svalů se středně těžkým až těžkým oslabením (sv. síla stupně 0-

2). Stimulace má za úkol aktivovat nervově-svalový systém a připravit ho na reedukaci. 

Má několik fází. V první fázi pasivně protáhneme sval proti směru kontrakce, poté 

provedeme rychlé chvějivé pohyby ve směru kontrakce (od úponu k začátku svalu) a na 

závěr sval opět pasivně protáhneme proti směru kontrakce. Instruktáž spočívá ve 
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vysvětlení pacientovi, kde sval začíná a kam se upíná, jaká je jeho funkce. Cílem této 

instruktáže je prohloubení stimulace oslabeného svalu. Následuje reedukace, která může 

být provedena pasivně nebo aktivně, případně aktivně s dopomocí – vždy záleží na 

aktuální svalové síle. Reedukace učí pacienta, jak vědomě aktivovat oslabený sval bez 

nežádoucích synkinéz (Zachová, 2012).  

 

 3.6.5. Metoda Roswithy Brunkow 

 Zakladatelkou metody byla německá fyzioterapeutka Roswitha Brunkow. 

Podklady pro vznik této metody vznikly na základě jejích vlastních zkušeností a 

pozorování (Hálková, 2017). Metoda Roswithy Brunkow je založena na aktivaci 

diagonálních svalových řetězců. Jde o systém cvičení, který pomáhá posílit oslabené 

svalstvo a stabilizovat páteř a končetiny, aniž by docházelo k nevhodnému zatěžování 

kloubů. Aktivace diagonálních svalových řetězců je vyvolána postavením aker horních a 

dolních končetin do opěrné funkce. Postavení aker do opory může být provedeno 

pasivně nebo aktivně (Kolář, 2015).  

 Metoda určitým způsobem vychází z vývojové kineziologie, neboť výběrem 

cvičebních pozic respektuje jednotlivé stupně motorického vývoje dítěte. Samotné 

výchozí cvičební pozice ovšem obsahují pouze dílčí prvky z motorického vývoje 

(Kolář, 2015). 
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 3. Praktická část 
 3.1. Cíl praktické části 
 Cíl praktické části mé bakalářské práce je zjistit, jaké jsou možnosti fyzioterapie 

u pacientů s onemocněním Myasthenia gravis.  

 

 3.2. Základní otázky praktické části 
 Ze stanoveného cíle praktické části bakalářské práce mi vyplývají následující 

otázky, kterými bych se chtěla zabývat: 

- Jaké metody nebo jejich prvky jsou vhodné u pacientů s Myasthenia gravis?  

- Pomáhá pravidelná pohybová aktivita k celkovému zlepšení zdravotního stavu? 

  

 3.3. Metodika práce 

 3.3.1. Kritéria výběrů pacientů 

 Výběr pacientů vhodných pro praktickou část práce proběhl ve spolupráci s 

Centrem pro diagnostiku a léčbu Myasthenia gravis, v rámci Neurologické kliniky 1. 

lékařské fakulty UK a VFN, pod odborným dohledem MUDr. Jiřího Piťhy. Při hledání 

vhodných pacientů pro spolupráci jsem se řídila následujícími kritérii: 

 

• Stabilizovaný zdravotní stav vybraných pacientů 

• Přetrvávající příznaky svalové slabosti v predilekčních oblastech 

• Stabilní medikace v průběhu terapie 

• Bez přítomnosti dalších neurologických onemocnění 

 

 Pro praktickou část své práce jsem potřebovala vybrat pacienty se stabilním 

zdravotním stavem, abych mohla pracovat s různými fyzioterapeutickými metodami a 

neriskovala výrazné zhoršení jejich zdravotního stavu. Fyzická aktivita pacientů s 

nestabilní stavem onemocnění by zvyšovala riziko vzniku tzv. myastenické krize (viz. 

kapitola 2.2.2.4.). Na druhou stranu jsem potřebovala vybrat takové pacienty, kteří mají 

přetrvávající příznaky svalové slabosti. Dalším důležitým kritériem byla stabilní 

medikace v průběhu terapie. Změny v dávkování léků by mohly pozitivně, nebo 

negativně ovlivnit výsledky terapie. Rovněž jsem potřebovala vybrat takové pacienty, 

kteří v anamnéze nemají žádná další onemocnění, která ovlivňují svalovou činnost a 

mobilitu (Wong, 2013).  
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 Na základě výše uvedených kritérií jsem si pro praktickou část práce vybrala dvě 

pacientky. Obě jsou dispenzarizované v Centru pro diagnostiku a léčbu Myasthenia 

gravis. Vybrané pacientky byly seznámeny s cílem práce a průběhem terapie. Svou 

dobrovolnou účast v praktické části mi obě pacientky potvrdily podepsáním 

informovaného souhlasu (vzor informovaného souhlasu je uveden v příloze č. 12) 

 

 3.3.2. Analýza a zpracování dat 
 Pro zpracování praktické části bakalářské práce jsem zvolila formu případové 

studie. Získaná data jsem zpracovala formou kazuistik. U obou pacientek jsem provedla 

důkladnou anamnézu a stručný kineziologický rozbor. Pro objektivní porovnání efektu 

terapie jsem využila tři klinické škály: QMG (Quantitative Myasthenia Gravis), MGC 

(Myasthenia Gravis Composite) a MG-ADL (Myasthenia Gravis – Activities of Daily 

Living) (viz. kapitola 2.2.6.). Vzory jednotlivých škál jsou uvedeny v příloze č. 1, 2 a 3. 

Na základě získaného celkového skóre a postižení jednotlivých svalových skupin jsem 

vybrala vhodnou terapii. Využila jsem cviky a prvky z následujících fyzioterapeutických 

metod: Bobath koncept, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace, Metoda sestry 

Kenny, Metoda Roswithy Brunkow a techniky respirační fyzioterapie. Jednotlivé 

metody jsou popsány v kapitole 2.6. 

 

 3.3.3. Průběh terapie 

 Praktická část mé práce probíhala formou autoterapie, přičemž tato autoterapie 

byla rozdělena do dvou bloků – jeden blok trval 14 dní. Autoterapii jsem zvolila z 

několika následujících důvodů: 

• V rámci autoterapie si pacient může sám zvolit, v jakou denní dobu mu 

cvičení více vyhovuje – většina pacientů s MG se cítí lépe ráno a dopoledne, 

prostřednictvím autoterapie mohou tedy cvičit např. ráno před odchodem do 

práce (Geier, 2015). 

• U MG je vhodné cvičit častěji, ale po kratší dobu – pomocí autoterapie může 

pacient cvičit každý den, cvičení si dle potřeby rozložit do kratších celků a navíc 

cvičí ve známém prostředí (Geier, 2015). 

 

 Při hledání vhodných cviků jsem se zaměřila na pracovní a sociální anamnézu 

svých pacientek. Náročnost cviků, typ cviků, intenzita cvičení i jeho délka závisí na 

zaměstnání a na charakteru každodenních aktivit (Millehan, 2013). Jinak bych 

přistupovala k pacientovi, který pracuje manuálně, a jinak k pacientovi, který má sedavé 
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zaměstnání. Na základě výsledků vstupního vyšetření jsem zvolila odpovídající cviky. 

Pro každý cvik jsem vypracovala „cvičební kartu“ (vzory jednotlivých cvičebních karet 

jsou uvedeny v přílohách). Na této kartě se nachází název cviku, popis výchozí cvičební 

pozice a popis správného provedení cviku. Dále jsem do této karty zahrnula tabulku, do 

které pacientky zapisovaly datum a počet opakování daného cviku. Na konci karty jsem 

pacientkám poskytla prostor pro poznámky. Prostor pro poznámky sloužil k 

zaznamenávání různých pocitů a únavy při cvičení nebo k vysvětlení, proč např. daný 

cvik pacientky neodcvičily. Na začátku terapie jsem pacientkám zadala maximální počet 

opakování pro daný cvik s tím, že v případě potřeby (např. při únavě) si mohou počet 

opakování snížit nebo cvičení úplně vysadit – např. v situacích extrémní únavy, nemoci, 

nebo pokud by cvičení vyvolávalo zhoršení příznaků nemoci.  

 K volbě optimálního zatížení pacientek jsem musela definovat a stanovit si, co je 

malá, střední a vysoká zátěž, a k tomu odpovídající počet opakování pro každý cvik: 

Tabulka č. 1 – Stanovení zátěže a počtu opakování 

 Malá zátěž Střední zátěž Vysoká zátěž 
Počet cviků 5 6 7 
Počet opakování 5-10 10-15 15-20 

 Na první blok terapie jsem u obou pacientek zvolila malou zátěž (viz. tabulka č. 

1). Obě pacientky mají sedavé zaměstnání a do zaměstnání se dopravují automobilem, 

nemají pravidelnou pohybovou aktivitu. Dalším důvodem volby malé zátěže bylo, že 

obě pacientky mají generalizovanou formu nemoci, u které je větší riziko zhoršení 

příznaků, pokud se organismus příliš vyčerpá. Po odcvičení prvního bloku jsem s 

pacientkami zkonzultovala, jak terapie probíhala – zda se vyskytly nějaké potíže (např. 

zhoršení příznaků, rychlejší nástup únavy), a poté zvolila cviky pro další blok terapie. 

Jelikož obě pacientky první blok terapie zvládly bez obtíží, tak do druhého bloku jsem 

zvolila střední zátěž (viz. tabulka č. 1). Po ukončení terapií jsem provedla výstupní 

vyšetření dle standardizovaných škál QMG, MGC a MG-ADL.  

 

 3.4. Kazuistika č.1 

 3.4.1. Základní údaje 

Vyšetřovaná osoba: Z.X. 

Rok narození: 1973 

Pohlaví: žena 

Datum vstupního vyšetření: 07. 02. 2017 
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Datum výstupního vyšetření: 16. 03. 2017 

 3.4.2. Anamnéza 

RA: nevýznamná; ani jeden z rodičů se neléčí se závažným interním, neurologickým 

nebo imunitním onemocněním 

OA: st.p. splenektomie 1995; onemocnění MG bylo diagnostikováno v dubnu 2011, 

první příznaky se objevily přibližně čtvrt roku před tím, dříve opakované virózy; MG se 

manifestovala ptózou levého víčka, později docházelo k postupné generalizaci; k 

manifestaci onemocnění pravděpodobně došlo po velkém stresovém podnětu, kdy 

pacientka měnila zaměstnání; st.p. thymektomie endoskopickou formou říjen 2011 

FA: Mestinon, Cellcept, Ubretid, Cipralex, Mycophenolat mofetil 

AA: léková – Biseptol, Tramal (úporné zvracení); jiné typy alergií neguje 

Abusus: kouření a alkohol příležitostně 

PSA: sedavé zaměstnání, na plný úvazek, bez invalidního důchodu; práci fyzicky i 

psychicky zvládá, ale večer se někdy cítí unavená 

GA: porod 1992, spontánní, bezproblémový; po porodu nedošlo ke zhoršení 

onemocnění; dcera zdravá 

Největší problém pacienta: 

Pacientka jako největší obtíž vnímá odpolední a večerní únavu, a to zejména únavu očí. 

Večer mívá rozmazané vidění až diplopii. V některých dnech večer cítí celkovou 

slabost. Nejlépe se pacientka cítí ráno. Každý den má pacientka mírné obtížně s horními 

končetinami – při provádění běžných denních činností, jako je česání, čištění zubů, si 

musí dávat krátké pauzy. Problémy s dušností pociťuje jen výjimečně, např. při rychlejší 

chůzi do schodů. 

 

 3.4.3. Kineziologický rozbor 

Aspekce 

Somatotyp: mezomorfní 

Kůže: barva kůže fyziologická – bez krvácení a bez cyanózy, bez ikteru 

Otoky: bez otoků 

Jizva: jizvy po endoskopické thymektomii dobře zhojeny, čisté, klidné a bez sekrece; 

jizva po splenektomii dobře zhojená, klidná a bez sekrece 

Postura: obličej souměrný, pravé rameno v elevaci, pánev bez sešikmení, valgozita 

kolenních a hlezenních kloubů; mírná protrakce hlavy a ramen, mírná prominence břišní 

stěny, mírná hyperkyfóza hrudní páteře; bederní páteř v normě 
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Palpace 

Jizva: jizvy po endoskopické thymektomii jsou dobře protažitelné a posunlivé všemi 

směry; nejsou na pohmat bolestivé; jizva po splenektomii hůře posunlivá a protažitelná 

Svaly: hypertonická horní část m. trapezius (více vpravo), hypertonické paravertebrální 

svaly, hypertonický m. pectoralis major (více vpravo); hypotonus svalstva břišní stěny, 

hypotonus m. gluteus maximus 

Neurologické vyšetření 

Bez patologického nálezu 

 

 3.4.4. Vstupní vyšetření 
 Vstupní vyšetření pacientky jsem provedla s využitím škál QMG, MGC a MG-

ADL. U QMG jsem neměřila síla stisku a FVC (Forced Vital Capacity). Tyto parametry 

jsem vyšetřila orientačně. 

Tabulka č. 2 – QMG (Quantitative Myasthenia Gravis) – vstupní vyšetření I. 

Diplopie při pohledu 
laterálně 

Stupeň 1 Nástup diplopie po 35 s 

Ptóza při pohledu vzhůru Stupeň 1 Nástup ptózy po 25 s 
Mimické svaly (m. 
orbicularis oculi) 

Stupeň 0 Normální síla při zavírání očí 

Polykání (1 dcl vody) Stupeň 0 Normální  
Hlasitá řeč (od 1 do 50 – 
začátek dysartrie) 

Stupeň 1 30-49 

Rozpažení PHK 90 st. (s) Stupeň 2 29 s 
Rozpažení LHK 90 st. (s) Stupeň 2 32 s 
FVC, % tabelované 
hodnoty 

Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Stisk PHK Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Stisk LHK Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Zvedání hlavy 45 st. (s) Stupeň 2 15 s 
Elevace PDK 45 st. (s) Stupeň 2 7 s 
Elevace LDK 45 st. (s) Stupeň 2 9 s 
Celkové skóre = 13 (s ohledem na neměřené hodnoty) 

 

Tabulka č. 3 – MG-ADL – vstupní vyšetření I. 

Mluva Stupeň 1 Občas nezřetelná artikulace 
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nebo nasální mluva 

Žvýkání Stupeň 1 Únava s tuhou potravou 

Polykání  Stupeň 1 Vzácný případ dušení 

Dýchání  Stupeň 1 Námahová dušnost 

Snížená schopnost čistit si 

zuby nebo se učesat 

Stupeň 2 Přestávky na odpočinek jsou 

nutné 

Snížená schopnost vstát ze 

židle  

Stupeň 1 Mírně, někdy s použitím paží 

Zdvojené vidění Stupeň 2 Denně, ale nikoliv trvale 

Povislá víčka  Stupeň 0 Nejsou 

Celkové skóre MG-ADL = 9  

 

Tabulka č. 4 – MGC – vstupní vyšetření I. 

Ptóza při pohledu nahoru Stupeň 1 Nástup diplopie po 35 s 
Dvojité vidění při ohledu 
laterálně 

Stupeň 1 Nástup ptózy po 25 s 

Zavření očí Stupeň 0 Víčka nelze pasivně otevřít 
Řeč Stupeň 0 Norma 
Žvýkání Stupeň 2 Únava tuhou stravou 
Polykání Stupeň 2 Vzácné epizody zaskakování 

potravy či ztíženého polykání 
Dýchání (obtíže způsobené 
MG)  

Stupeň 2 Dušnost po námaze 

Flexe krku Stupeň 3 Středně těžké oslabení 
Abdukce ramene Stupeň 4 Středně těžké oslabení 
Flexe kyčle Stupeň 4 Středně těžké oslabení 
Celkové skóre MGCS = 19  

 

 Závěr vstupního vyšetření: 

 Pacientka s generalizovanou svalovou slabostí v důsledku MG. Největší oslabení 

je patrné na pletencových svalech. Dle standardizovaných škál je oslabení pletencových 

svalů středně těžké. Pacientka má i přes provedenou thymektomii a farmakologickou 

podporu přetrvávající příznaky, které negativně ovlivňují kvalitu života. Jako největší 
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obtíž vnímá odpolední a večerní únavu po příchodu z práce, nejlépe se cítí ráno po 

probuzení.  

 Respirační svaly jsem vyšetřila orientačně v rámci odebrání anamnézy. FVC 

jsem neměla možnost vyšetřit, protože jsem neměla k dispozici spirometr. Pacientka 

udávala, že pociťuje občasnou dušnost např. po rychlejším vyjití schodů. Není ovšem 

jasné, zda je tato dušnost způsobena slabostí dýchacích svalů v důsledku MG nebo 

dekondicí. Stisk ruky jsem také vyšetřila orientačně. Svalová síla stisku odpovídá stupni 

4 dle svalového testu na obou stranách.  

 3.4.5. Terapie 

 První blok terapie: 

 Vzhledem k anamnéze a výsledkům vyšetření jsem se rozhodla pro první blok 

terapie zvolit malou zátěž (viz. tabulka č. 1). Zvolené cviky byly následující: 

• Cvik č. 1 – Bridging dle Bobath konceptu – 10 opakování 

• Cvik č. 2 – Lokalizované kontaktní dýchání – horní a střední hrudní, brániční; 

10 opakování pro každý typ dýchání 

• Cvik č. 3 – Dýchání proti odporu (dýchání do balonu) – 5 opakování 

• Cvik č. 4 – Cvičení vlastní ruky, II. flekční diagonála, dle PNF – 5 opakování 

pro každou končetinu 

• Cvik č. 5 – II. flekční diagonála HK dle PNF – 10 opakování na každou stranu 

 Pacientka si sama mohla zvolit, v jakou denní dobu bude cvičit. U cviku č. 4 a 5 

si mohla zvolit, zda bude cvičit každou stranu zvlášť nebo dohromady, a zda bude cvičit 

vsedě nebo vestoje.  

 Průběh první bloku terapie (08. 02. 2017 – 21. 02. 2017): 

 V období od 08.02. do 18.02. pacientka odcvičila všechna zadaná cvičení s 

daným počtem opakování. První týden pacientka cvičila odpoledne nebo večer po 

příchodu z práce, od druhého týdne terapie začala cvičit ráno, neboť odpoledne a večer 

se cítila více unavená. Cvik č. 4 prováděla vsedě a jednostranně, cvik č. 5 prováděla 

taktéž vsedě, ale oboustranně. Jako nejtěžší cvik vnímala dýchání proti odporu do 

balonu, ale přesto zvládla odcvičit zadaný počet opakování. Naopak jako nejlehčí cvik 

vnímala lokalizované kontaktní dýchání. 

 V rozmezí od 19.02. do 21.02. pacientka necvičila žádné cviky, neboť 19.02. se 

pacientce stal úraz – byla pokousána psem. Rána byla ošetřena lékařem a po sedmidenní 

pauze, která byla nutná pro rekonvalescenci, mohla pacientka zahájit druhý blok terapie. 
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 Druhý blok terapie:  

 Jelikož pacientka všechny zadané cviky zvládala bez výraznějších obtíží, tak 

jsem se pro druhý blok terapie rozhodla zvolit spíše střední zátěž – celkem 6 cviků a 

10-15 opakování pro každý cvik. Zvolené cviky byly následující: 

• Cvik č. 1 – Bridging dle Bobath konceptu – 15 opakování 

• Cvik č. 2 – Dýchání proti odporu (dýchání do balonu) – 10 opakování 

• Cvik č. 3 – I. flekční diagonála HK dle PNF – 10 opakování 

• Cvik č. 4 – II. flekční diagonála HK dle PNF – 10 opakování 

• Cvik č. 5 – Cvičení vlastní ruky, II. flekční diagonála, dle PNF – 10 opakování 

na každou stranu  

• Cvik č. 6 – Leh na zádech s oporou DKK o zeď v kombinaci s 

intraabdominálním tlakem – 10 opakování na každou stranu 

 Průběh druhého bloku terapie (28. 02. - 14. 03.): 

 V období od 28. 02. do 14. 03. pacientka odcvičila všechny zadané cviky, ale u 

některých nedodržela zadaný počet opakování. Průměrný počet opakování byl 5-6 

oproti zadaným 10 opakování. Většinu cviků pacientka cvičila odpoledne nebo večer po 

příchodu z práce. Největší problémy pacientce činil cvik č. 1, cvik č. 2, cvik č. 3. Po 

cviku č. 1, u kterého dodržela zadaný počet opakování, se cítila více unavená. Cvik č. 2, 

dýchání do balonu, bylo pro pacientku tentokrát obtížné, neboť se v průběhu druhého 

bloku terapie potýkala s lehkou virózu. Cvik č. 3 pociťovala jako příliš těžký, z důvodu 

nižší svalové síly nezvládala plný rozsah pohybu. Naopak nejlépe se pacientka cítila po 

cviku č. 6 – tento cvik pacientka cvičila vždy ráno a dodržela zadaný počet opakování. 

Pacientka v poznámkách udávala, že se po tomto cviku cítila plná energie. 

 

 3.4.6. Výstupní vyšetření 
 Výstupní vyšetření bylo provedeno dne 16. 03. 2017. 

Tabulka č. 5 – QMG (Quantitative Myasthenia Gravis) – výstupní vyšetření I. 

Diplopie při pohledu 
laterálně 

Stupeň 1 Nástup diplopie po 34 s 

Ptóza při pohledu vzhůru Stupeň 1 Nástup ptózy po 27 s 
Mimické svaly (m. 
orbicularis oculi) 

Stupeň 0 Normální síla při zavírání 
očí 

Polykání (1 dcl vody) Stupeň 0 Normální 
Hlasitá řeč (od 1 do 50 – 
začátek dysartrie) 

Stupeň 1 30-49 

Rozpažení PHK 90 st. (s) Stupeň 2 29 s 
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Rozpažení LHK 90 st. (s) Stupeň 2 30 s 
FVC, % tabelované 
hodnoty 

Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Stisk PHK Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Stisk LHK Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Zvedání hlavy 45 st. (s) Stupeň 2 15 s 
Elevace PDK 45 st. (s) Stupeň 2 9 s 
Elevace LDK 45 st. (s) Stupeň 2 11 s 

Celkové skóre QMG = 13 (s ohledem na neměřené hodnoty) 

 

Tabulka č. 6 – MG-ADL – výstupní vyšetření I. 

Mluva Stupeň 1 Občas nezřetelná artikulace 

nebo nazální mluva 

Žvýkání Stupeň 1 Únava s tuhou stravou 

Polykání  Stupeň 1 Vzácný případ dušení 

Dýchání  Stupeň 1 Námahová dušnost 

Snížená schopnost čistit si 

zuby nebo se učesat 

Stupeň 2  Přestávky na odpočinek 

jsou nutné 

Snížená schopnost vstát ze 

židle  

Stupeň 1 Mírně, někdy s použitím 

paží 

Zdvojené vidění Stupeň 2 Denně, ale nikoliv trvale 

Povislá víčka  Stupeň 0 Nejsou 

Celkové skóre MG-ADL = 9 

 

Tabulka č. 7 – MGCS – výstupní vyšetření I. 

Ptóza při pohledu nahoru Stupeň 1 Nástup diplopie po 34 s 
Dvojité vidění při ohledu 
laterálně 

Stupeň 1 Nástup ptózy po 27 s 

Zavření očí Stupeň 0 Norma 
Řeč Stupeň 0 Norma 
Žvýkání Stupeň 2 Únava tuhou stravou 
Polykání Stupeň 2 Vzácné epizody 
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zaskakování potravy 
Dýchání (obtíže způsobené 
MG)  

Stupeň 2 Dušnost po námaze 

Flexe krku Stupeň 3 Středně těžké oslabení 
Abdukce ramene Stupeň 4 Středně těžké oslabení 
Flexe kyčle Stupeň 4 Středně těžké oslabení 

Celkové skóre MGCS = 19 
  

  

 3.4.7. Zhodnocení výsledku terapie 
  Subjektivně se pacientka cítí po terapii lépe. Objektivně došlo jen k mírnému 

zlepšení. Celkové skóre se v jednotlivých škálách (QMG, MG-ADL a MGCS) 

nezměnilo, ale je patrné mírné zlepšení v jednom z parametrů. Mírně se zlepšila výdrž 

elevované dolní končetiny na obou stranách. Při vstupním vyšetření byla výdrž 

elevované dolní končetiny 7 s pro PDK a 9 s pro LDK. Při výstupním vyšetření byla 

výdrž 9 s pro PDK a 11 s pro LDK. Veškerá zadaná cvičení pacientka odcvičila, jen u 

některých cviků (vlivem únavy) nedodržela zadaný počet opakování. Žádný ze 

zadaných cviků pacientce nevyvolal nebo nezhoršil svalovou slabost a únavu.  

 

 3.5. Kazuistika č.2 

 3.5.1. Základní údaje 

Vyšetřovaná osoba: L.Z. 

Rok narození: 1968 

Pohlaví: žena 

Datum vstupního vyšetření: 08. 02. 2017 

Datum výstupního vyšetření: 

 3.5.2. Anamnéza 

RA: nevýznamná; ani jeden z rodičů se neléčí s závažným interním, neurologickým 

nebo imunitním onemocněním 

OA: diagnostika onemocnění v roce 1995, v ten samý rok provedena thymektomie 

(parciální sternotomií); onemocnění se manifestovalo diplopií, později se objevila 

dysartrie, dysfagie a další postupná generalizace; pacientka musela být několikrát 

hospitalizována na ARO s napojením na UPV, dále plasmaferézy 

FA: Cellcept, Prednison, Ubretid 

AA: leukoplast; další alergie neguje 
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Abusus: neguje 

PSA: sedavé zaměstnání, na plný úvazek, bez invalidního důchodu; práci fyzicky i 

psychicky zvládá 

GA: jeden porod, spontánní, průběh bez obtíží; po porodu ovšem výrazné zhoršení 

stavu MG, pacientka musela být hospitalizována, byly aplikovány plasmaferézy 

Největší problém pacienta: 

Pacientka se aktuálně cítí dobře, ale trpí na epizodické exacerbace choroby. Nejvíce se 

stav MG zhoršuje po vyčerpání nebo při nemoci, kdy se objevují problémy zejména s 

artikulací, žvýkáním, polykáním a dýcháním. Pacientka uvádí, že s přibývajícím věkem 

se údajně stav nemoci lepší a více se stabilizuje.  

 

 3.5.3. Kineziologický rozbor 

Aspekce 

Somatotyp: ektomorfní 

Kůže: barva kůže fyziologická 

Otoky: bez otoků 

Jizva: jizva po thymektomii parciální sternotomií klidná, dobře zhojená, bez sekrece 

Postura: obličej souměrný, jsou patrné „tuhé rysy“ a „vertikální úsměv“, pravé rameno v 

elevaci, pánev bez sešikmení; mírná protrakce hlavy, mírná protrakce ramen, 

hyperlordóza bederní páteř; hypertonus paravertebrálního svalstva v oblasti bederní 

páteře 

Palpace 

Jizva: jizva po thymektomii parciální sternotomii je dobře protažitelná a posunlivá 

všemi směry; jizva není na pohmat bolestivá 

Svaly: mírně hypertonická horní část m. trapezius (více vpravo), hypertonické 

paravertebrální svaly (zejména v oblasti bederní páteře), hypertonický m. pectoralis 

major; mírný hypotonus svalstva břišní stěny, hypotonus m. gluteus maximus 

Neurologické vyšetření 

Bez patologického nálezu 

 

 3.5.4. Vstupní vyšetření 
 Vstupní vyšetření pacientky jsem provedla s využitím škál QMG, MGC a MG-

ADL. U QMG jsem neměřila síla stisku a FVC (Forced Vital Capacity). Tyto parametry 

jsem vyšetřila orientačně.  

Tabulka č. 8 – QMG (Quantitative Myasthenia Gravis) – vstupní vyšetření I. 
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Diplopie při pohledu 
laterálně 

Stupeň 2 Nástup diplopie po 1 s 

Ptóza při pohledu vzůru Stupeň 1 Nástup ptózy po 18 s 
Mimické svaly (m. 
orbicularis oculi) 

Stupeň 2 (P); stupeň 3 (L) L víčko nezavře úplně; 
pravé víčko úplně zavře, ale 
není schopna odporu 

Polykání (1 dcl vody) Stupeň 0 Normální 
Hlasitá řeč (od 1 do 50 – 
začátek dysartrie) 

Stupeň 2 10-29 

Rozpažení PHK 90 st. (s) Stupeň 2 49 s 
Rozpažení LHK 90 st. (s) Stupeň 2 49 s 
FVC, % tabelované 
hodnoty 

Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Stisk PHK Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Stisk LHK Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Zvedání hlavy 45 st. (s) Stupeň 2 13 s 
Elevace PDK 45 st. (s) Stupeň 2 16 s 
Elevace LDK 45 st. (s) Stupeň 2 15 s 
Celkové skóre QMG = 17-18 (s ohledem na neměřené hodnoty) 

 

Tabulka č. 9 – MG-ADL – vstupní vyšetření I. 

Mluva Stupeň 2 Trvale nezřetelná artikulace 

nebo nazální mluva, ale lze 

porozumět 

Žvýkání Stupeň 1 Únava s tuhou potravou 

(epizodicky) 

Polykání  Stupeň 1 Vzácný případ dušení 

Dýchání  Stupeň 1 Námahová dušnost 

(epizodicky) 

Snížená schopnost čistit si 

zuby nebo se učesat 

Stupeň 1 S námahou, ale přestávky 

na odpočinek nejsou nutné 

(únava je epizodická) 

Snížená schopnost vstát ze 

židle  

Stupeň 0 Není 
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Zdvojené vidění Stupeň 2 Není (dříve bylo) 

Povislá víčka  Stupeň 0 Nejsou 

Celkové skóre MG-ADL = 8  

 

Tabulka č. 10 – MGCS – vstupní vyšetření I. 

Ptóza při pohledu nahoru Stupeň 1 Nástup ptózy po 18 s 
Dvojité vidění při ohledu 
laterálně 

Stupeň 4 Nástup diplopie okamžitě 

Zavření očí Stupeň 1 (P); stupeň 2 (L) Pravé víčko lze snadno 
pasivně otevřít, levé víčko 
nelze dovřít 

Řeč Stupeň 4 Trvale setřelá řeč nebo 
mluvení přes nos 
(nazolalie), ale lze 
porozumět 

Žvýkání Stupeň 2 Únava tuhou stravou 
(epizodicky) 

Polykání Stupeň 2 Vzácné epizody 
zaskakování potravy či 
ztíženého polykání 
(epizodicky) 

Dýchání (obtíže způsobené 
MG)  

Stupeň 2 Dušnost po námaze 
(epizodicky) 

Flexe krku Stupeň 3 Středně těžké oslabení  
Abdukce ramene Stupeň 4 Středně těžké oslabení 
Flexe kyčle Stupeň 4 Středně těžké oslabení 
Celkové skóre MGCS = 27-28 

 

 Závěr vstupního vyšetření: 

 Pacientka s generalizovanou svalovou slabostí v důsledku MG s epizodickými 

exacerbacemi choroby – nejčastěji po větším pracovním vypětí nebo při nemoci. Dříve 

bylo často hospitalizována pro myastenickou krizi. Pacientka ovšem udává, že se cítí 

čím dál tím lépe, a že se v průběhu let nemoc více stabilizuje. Pacientka má i přes 

provedenou thymektomii a farmakologickou podporu přetrvávající příznaky, které 

negativně ovlivňují kvalitu života. Chorobou je nejvíce zasaženo extraokulární, 

mimické a orofaryngeální svalstvo. Slabost orofaryngeálních svalů je epizodická. 

Pacientka se nejlépe cítí ráno a dopoledne.  
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 Respirační svaly jsem vyšetřila orientačně v rámci odebrání anamnézy. FVC 

jsem nemohla vyšetřit, protože jsem neměla k dispozici spirometr. Pacientka udávala 

lehkou dušnost po větší námaze. Není ovšem jasné, zda je dušnost způsobena MG nebo 

dekondicí. Stisk ruky jsem také vyšetřila orientačně. Svalová síla stisku odpovídá stupni 

4 dle svalového testu na obou stranách.  

 

 3.5.5. Terapie 

 První blok terapie: 

 Vzhledem k anamnéze a výsledkům vyšetření jsem se rozhodla pro první blok 

terapie zvolit malou zátěž – 5 cviků a 5-10 opakování. Zvolené cviky byly následující: 

• Cvik č. 1 – Bridging dle Bobath konceptu – 10 opakování 

• Cvik č. 2 – Lokalizované kontaktní dýchání – horní a střední hrudní, brániční; 

10 opakování pro každý typ 

• Cvik č. 3 – Dýchání proti odporu (dýchání do balonu) – 5 opakování 

• Cvik č. 4 – Analytické cvičení mimických svalů (s využitím prvků z metody dle 

sestry Kenny): m. frontalis – zvedání obočí (5 opakování), m. orbicularis oculi – 

zavírání očí (5 opakování), m. orbicularis oris – špulení rtů (5 opakování), m. 

buccinator – nafukování tváří a nafukování tváří s převalováním vzduchu (5 

opakování) 

• Cvik č. 5 – II. flekční diagonála HK dle PNF – 5 opakování na každou stranu 

 Pacientka si sama mohla zvolit, v jakou denní dobu bude cvičit. V rámci cviku č. 

4 měla pacientka za úkol před provedením cviku provést 5x chvějivou stimulaci, 

posléze u zvedání obočí 3 opakování s dopomocí ruky a poté zkusit 2 opakování bez 

dopomoci; u zavírání víček 5 opakování s dopomocí na levé straně; u špulení rtů 5 

opakování s dopomocí rukou. U cviku č. 5 si pacientka mohla zvolit, zda bude cvičit 

každou stranu zvlášť nebo dohromady, a zda bude cvičit vsedě nebo vestoje.  

 Průběh první bloku terapie (09. 02. 2017 – 22. 02. 2017) 

 V období od 09. 02. do 22. 02. pacientka odcvičila všechna zadaná cvičení se 

zadaným počtem opakování, vyjma 12.02. a 17.02., kdy přišla z práce pozdě večer a 

byla unavená, takže cvičení vynechala.  

 U provádění cviku č. 1 ze začátku pociťovala bolest v oblasti bederní páteře. S 

pacientkou jsem provedení cviku zkonzultovala a doporučila jí před provedením cviku 

provést podsazení (retroverzi) pánve. Největší problém měla pacientka u cviku č. 3, 

neboť nedokázala balonek nafouknout, aniž by došlo k úniku vzduchu ústy nebo nosem. 
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Pacientce jsem proto doporučila, aby si při tomto cviku dopomohla rukama. Cvik č. 5 

cvičila pacientka vestoje a každou končetinu odcvičila zvlášť.  

 V období od 23. 02. do 09. 03. byla pacientka na neschopence z důvodu nemoci. 

Druhý blok terapie pacientka započala dne 10. 02.  

 Druhý blok terapie: 

 Vzhledem k tomu, že pacientka všechny zadané cviky zvládala bez výraznějších 

obtíží, tak jsem se pro druhý blok terapie rozhodla zvolit spíše střední zátěž – celkem 6 

cviků a 10-15 opakování pro každý cvik, vyjma cviku č. 2 (dýchání do balonu), které 

byl pro pacientku obtížný, u něho jsem nechala 5 opakování. Zvolené cviky byly 

následující: 

• Cvik č. 1 – Bridging dle Bobath konceptu s předpaženými HKK – 15 opakování 

• Cvik č. 2 – Dýchaní do balonu s dopomocí rukou – 5 opakování 

• Cvik č. 3 – Analytické cvičení mimických svalů (s využitím prvků z metody dle 

sestry Kenny): m. frontalis – zvedání obočí (5 opakování), m. orbicularis oculi – 

zavírání očí (5 opakování), m. orbicularis oris – špulení rtů (5 opakování), m. 

buccinator – nafukování tváří a nafukování tváří s převalováním vzduchu (5 

opakování) 

• Cvik č. 4 – I. flekční diagonála HK dle PNF – 10 opakování 

• Cvik č. 5 – II. flekční diagonála HK dle PNF – 10 opakování 

• Cvik č. 6 – Leh na zádech s oporou DKK o zeď v kombinaci s 

intraabdominálním tlakem  – 10 opakování na každou stranu 

 V rámci cviku č. 3 měla pacientka za úkol před provedením cviku provést 5x 

chvějivou stimulaci, posléze u zvedání obočí 3 opakování s dopomocí ruky a poté zkusit 

2 opakování bez dopomoci; u zavírání víček 5 opakování s dopomocí ruky na levé 

straně; u špulení rtů 5 opakování s dopomocí rukou.  

 Průběh druhého bloku terapie (10. 02. 2017 – 23. 03. 2017): 

 V období od 10. 02. do 23. 03. pacientka odcvičila všechny zadané cviky vyjma 

13. 02., kdy pacientka necvičila vůbec – byla první den po nemoci v zaměstnání a po 

příchodu domů se cítila příliš unavená. V některých dnech pacientka nedodržela zadaný 

počet opakování. Ve dnech 10. a 11. 02. odcvičila pacientka u všech cviků menší počet 

opakování, neboť to byly první dny po nemoci, tak se obávala, aby se fyzicky 

nevyčerpala. Dne 14. 02. se pacientka cítila více unavená, tak odcvičila menší počet 

opakování u všech cviků. 

 U cviku č. 3, konkrétně u zvedání obočí a zavírání víček, se pacientce nedařilo 

pohyby provést bez dopomoci ruky, proto cviky prováděla vždy s dopomocí. Zbylé 
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pohyby v rámci cviku č. 3 pacientka prováděla bez dopomoci. U cviku č. 2, dýchání do 

balonu, byl přítomen stejný problém jako v prvním bloku terapie – pacientce při 

nafukování balonku ucházel vzduch ústy nebo nosem, nepomohla ani dopomoc rukou. 

U cviku č. 1 tentokrát nebyly přítomny bolesti v bederní části páteře. Jako fyzicky 

nejnamáhavější cvik uváděla pacientka cvik č. 6. Cviky č. 4 a 5 označila jako celkem 

snadné, oba cviky odcvičila vestoje a každou končetinu cvičila zvlášť. 

 

 3.5.6. Výstupní vyšetření 
 Výstupní vyšetření proběhlo dne 25. 03. 2017. 

Tabulka č. 11 – QMG (Quantitative Myasthenia Gravis) – výstupní vyšetření I. 

Diplopie při pohledu 
laterálně 

Stupeň 1 Nástup diplopie po 25 s 

Ptóza při pohledu vzhůru Stupeň 1 Nástup ptózy po 18 s 
Mimické svaly (m. 
orbicularis oculi) 

Stupeň 2 (P); stupeň 3 (L) L víčko nezavře úplně; P 
víčko úplně zavře, ale není 
schopna odporu 

Polykání (1 dcl vody) Stupeň 0 Normální 
Hlasitá řeč (od 1 do 50 – 
začátek dysartrie) 

Stupeň 1 30-49 

Rozpažení PHK 90 st. (s) Stupeň 1 120 s 
Rozpažení LHK 90 st. (s) Stupeň 1 120 s 
FVC, % tabelované 
hodnoty 

Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Stisk PHK Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Stisk LHK Neměřeno, zjištěno 
orientačně 

 

Zvedání hlavy 45 st. (s) Stupeň 2 13 s 
Elevace PDK 45 st. (s) Stupeň 2 16 s 
Elevace LDK 45 st. (s) Stupeň 2 16 s 
Celkové skóre QMG = 13-14 (s ohledem na neměřené hodnoty) 

 

Tabulka č. 12 – MG-ADL – výstupní vyšetření I. 

Mluva Stupeň 2 Trvale nezřetelná artikulace 

nebo nazální mluva, ale lze 

porozumět 
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Žvýkání Stupeň 1 Únava s tuhou potravou 

(epizodicky) 

Polykání  Stupeň 1 Vzácný případ dušení 

Dýchání  Stupeň 1 Námahová dušnost 

(epizodicky) 

Snížená schopnost čistit si 

zuby nebo se učesat 

Stupeň 1 S námahou, ale přestávky 

na odpočinek nejsou nutné 

(únava je epizodická) 

Snížená schopnost vstát ze 

židle  

Stupeň 0 Není 

Zdvojené vidění Stupeň 2 Není (dříve bylo) 

Povislá víčka  Stupeň 0 Nejsou 

Celkové skóre MG-ADL = 8 

 

Tabulka č. 13 – MGCS – výstupní vyšetření I. 
Ptóza při pohledu nahoru Stupeň 1 Nástup ptózy po 18 s 
Dvojité vidění při ohledu 
laterálně 

Stupeň 1 Nástup diplopie po 25 s 

Zavření očí Stupeň 1 (P); stupeň 2 (L) Pravé víčko lze snadno 
pasivně otevřít, levé víčko 
nelze dovřít 

Řeč Stupeň 4 Trvale setřelá řeč nebo 
mluvení přes nos 
(nazolalie), ale lze 
porozumět 

Žvýkání Stupeň 2 Únava tuhou stravou 
(epizodicky) 

Polykání Stupeň 2 Vzácné epizody 
zaskakování potravy či 
ztíženého polykání 
(epizodicky) 

Dýchání (obtíže způsobené 
MG)  

Stupeň 2 Dušnost po námaze 
(epizodicky) 

Flexe krku Stupeň 3 Středně těžké oslabení  
Abdukce ramene Stupeň 2 Lehké oslabení 
Flexe kyčle Stupeň 4 Středně těžké oslabení 
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Celkové skóre MGCS = 22-23 

 

 3.5.7. Zhodnocení výsledku terapie 
 Pacientka se po terapii subjektivně cítí stejně jako před terapií. Objektivně ale 

lze zaznamenat zlepšení. Zlepšilo se celkové skóre ve škále QMG a MGC.  Před terapií 

bylo celkové skóre z QMG 17-18 (s ohledem na neměřené hodnoty), po terapii 13-14. 

Celkové skóre z MGC bylo před terapií 27-28, po terapii 22-23. Největší zlepšení je 

patrné ve výdrži abdukované horní končetiny. Před terapií byla výdrž abdukované horní 

končetiny 49 s, po terapii 120 s. Pacientka odcvičila všechna zadaná cvičení, ale u 

některých cviků (vlivem únavy nebo nemoci) nedodržela zadaný počet opakování. 

Žádný ze zadaných cviků pacientce nevyvolal nebo nezhoršil svalovou slabost a únavu. 
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 4. Diskuze 
 Myasthenia gravis (dále MG) je onemocnění projevující se svalovou slabostí, 

která se zhoršuje po opakované svalové kontrakci. Logicky se předpokládalo, že 

pohybová aktivita bude příznaky nemoci pouze zhoršovat (Geier, 2015). Několik 

nedávných studií ovšem ukázalo, že pravidelná pohybová aktivita u pacientů s MG by 

naopak mohla pomoci příznaky onemocnění zmírnit a zlepšit kvalitu života těchto 

pacientů (Wong, 2013). Davidson (2005) ve své studii uvádí, že svalová slabost a únava 

mají významný negativní dopad na kvalitu života, protože omezují pacienta v provádění 

každodenních aktivit. V případě generalizované formy nemoci jsou nejčastěji zasaženy 

proximální svalové skupiny, a tak mohou být pro pacienta obtížně proveditelné i takové 

úkony, jako je čištění zubů, česání, chůze do schodů nebo vstávání ze židle (Howard, 

2008). Pokud by pravidelná pohybová aktivita pomohla pacientům s MG zmírnit 

příznaky svalové slabosti, pak by se pacientům zlepšila i kvalita života (Davidson, 

2005). Ruff (2009) ve svém článku zmiňuje důležitost pohybové aktivity u pacientů s 

MG v rámci prevence celkové dekondice a zmírnění nežádoucích účinků léčby 

kortikosteroidy. Mezi nežádoucí účinky kortikosteroidů se řadí osteoporóza, hypertenze, 

inzulinorezistence (Schützner, Šmat, 2005) a posléze i obezita (Ruff, 2009). U 

některých pacientů je léčba kortikosteroidy nezbytná. V takovém případě by mohla 

pohybová aktivita zmírnit nežádoucí účinky této terapie (Ruff, 2009).  

 Když jsem vyhledávala vhodné zdroje pro zpracování své práce, zjistila jsem, že 

na téma MG a fyzioterapie bylo vypracováno jen velmi málo relevantní a odborné 

literatury. Informace jsem hledala v českých i zahraničních publikacích, akademických 

pracích, a odborných studiích prostřednictvím databáze EBSCO. Nepodařilo se mi najít 

jednoznačný vzor, jak by měla fyzioterapie u pacientů s MG vypadat. Přesto mi po 

přečtení nalezených článků a studií vyplynulo několik důležitých doporučení, jimiž 

jsem se při vypracování terapeutického plánu pro vybrané pacientky řídila: 

1.) Každý pacient s MG potřebuje individuálně zvolenou terapii, která respektuje 

výsledky vyšetření a každodenní aktivity pacienta (Howard, 2008).  

2.) Zvolená terapie by měla mít menší intenzitu. Vysoká intenzita cvičení by mohla 

nervosvalovou ploténku příliš vyčerpat, a tak zhoršit symptomy onemocnění (Geier, 

2015).  

3.) Doporučuje se zatěžovat spíše větší svalové skupiny (Howard, 2008).  

4.) Je vhodné respektovat denní dobu, kdy se pacient cítí nejvíce odpočatý. U většiny 

pacientů s MG je to ráno nebo v dopoledních hodinách (Geier, 2015). 
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 Z posledního doporučení mi vyplývá, že terapeut by se měl pacientovi časově 

přizpůsobit, což v praxi může být obtížně realizovatelné. Vhodnou alternativou by 

mohla být autoterapie. Právě autoterapii jsem zvolila do praktické části své práce, neboť 

mi umožnila respektovat výše uvedená doporučení. Pacientky, které jsem si vybrala pro 

případovou studii, si mohly zvolit, v jakou denní dobu jim cvičení více vyhovuje s 

ohledem na únavu a na jejich každodenní aktivity. Pokud je pacient důkladně 

obeznámen se správným provedením cviku, tak si myslím, že autoterapie může být 

vhodnou formou terapie u MG.  

 V teoretické části své práce jsem popsala několik fyzioterapeutických metod 

nebo jejich prvků, které by bylo možné využít u pacientů s MG. K výběru metod mě 

inspirovaly zejména ústní přednášky na Klinice rehabilitačního lékařství 1. lékařské 

fakulty UK a VFN, které jsem absolvovala v rámci svého studia. Nejvíce mě zaujaly 

následující metody: Bobath koncept, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), 

Metoda dle Sestry Kenny, techniky respirační fyzioterapie a Metoda Roswithy 

Brunkow. Níže bych ráda popsala důvody, proč jsem se rozhodla právě pro tyto metody. 

 Jedním z principů Bobath konceptu je práce v uzavřeném kinematickém řetězci, 

což je takový řetězec, kde distální segment tvoří punctum fixum (fixní bod) a 

proximální segment punctum mobile (pohyblivý bod). Uzavřený kinematický řetězec 

umožňuje posílit proximální segmenty – zejména kořenové klouby, jako je kyčelní a 

ramenní kloub (Matolínová, 2015). U pacientů s MG jsou častěji oslabeny právě 

proximální svalové skupiny (pletencové svalstvo ramenního a kyčelního kloubu) oproti 

distálním svalovým skupinám (Davidson, 2005). Cvik, který pracuje v uzavřeném 

kinematickém řetězci, je např. bridging, který se užívá pro zlepšení stability dolního 

trupu, pánve a kyčelních kloubů (Matolínová, 2015). Oběma pacientkám, které jsem si 

vybrala pro případovou studii, jsem do terapeutického plánu bridging zahrnula, neboť 

obě mají dle standardizovaných škál oslabené pletencové svalstvo dolních končetin.  

 U pacientky z kazuistiky č. 2 jsem využila prvky z Metody dle sestry Kenny na 

mimické svaly. Nevyužila jsem metodu jako celek, neboť součástí této metody je 

aplikace tepla na oslabené svaly. Aplikace tepla se u pacientů s MG nedoporučuje, 

protože působí myorelaxačně (Geier, 2015). Nejčastěji oslabenými mimickými svaly je 

m. frontalis, m. orbicularis oculi a m. orbicularis oris (Piťha, 2012). U pacientky z 

kazuistiky č. 2 jsem využila prvky manuální stimulace chvějivými pohyby a nácvik 

postupného zapojování postižených svalů (reedukace) (Zachová, 2012).   
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 Další metoda, kterou jsem využila u obou vybraných pacientek, je PNF 

(Proprioceptivní neuromuskulární facilitace) dle Kabata. Myslím si, že tato metoda by 

mohla být u pacientů s MG efektivní, a to z následujících důvodů: 

1.) metoda nerozlišuje, zda je sval oslabený z důvodu nečinnosti nebo je paretický 

2.) metoda stimuluje oslabené svaly aktivací celé řady receptorů, které jsou u MG vždy     

funkční a nepoškozené 

3.) po důkladném zaučení může pacient cvičení provádět v rámci autoterapie (Jiříková,   

2015). Jako jedinou nevýhodu této metody vidím v tom, že kompletní diagonály 

končetin mohou být pro některé pacienty až příliš náročné. Vhodnou alternativou by 

pak mohly být zkrácené verze diagonál (Jiříková, 2015). U svých pacientek jsem 

využila I. a II. flekční diagonálu pro HK (horní končetinu), a cvičení vlastní ruky 

vycházející z I. flekční diagonály. Obě pacientky v rámci závěrečného vyšetření 

nezávisle na sobě zmiňovaly, že na provedení I. flekční diagonály pro HK musely 

vynaložit mnohem větší úsilí.  

 Myasthenia gravis, stejně jako jiná svalová onemocnění, bývá spojena s 

poruchami dýchání (Millehan, 2013). Poruchy dýchání jsou častější u pacientů s 

oslabením orofaryngeálního svalstva. U těchto pacientů je větší riziko, že se svalová 

slabost rozšíří i na respirační svalstvo. Ne vždy se slabost dýchacího svalstva výrazně 

klinicky projevuje (Ondráčková, 2015), proto je nutné u pacienta se slabostí 

orofaryngeálního svalstva pravidelně vyšetřovat ventilační parametry pomocí 

spirometru (Piťha, 2012). Obě mé pacientky mají dle standardizovaných škál oslabené 

orofaryngeální svalstvo. Bohužel jsem neměla k dispozici spirometr, takže jsem sílu 

respiračního vyšetřovala orientačně v rámci odebírání anamnézy. Obě pacientky v 

anamnéze zmiňovaly, že se při zátěži (např. při chůzi do schodů) zadýchávají, proto 

jsem se rozhodla u nich využít prvky respirační fyzioterapie. Do terapeutického plánu 

jsem zahrnula lokalizované kontaktní dýchání a dýchání proti odporu, které jsme 

realizovaly nafukováním balonku. Lokalizované kontaktní dýchání nečinilo problémy 

ani jedné pacientce. Obě pacientky uváděly, že při tomto cviku cítily výrazné 

prohloubení dechu. Nafukování balonku bylo příliš těžké pro pacientku z kazuistiky č. 

2. Při vydechování vzduchu do balonku jí (dle jejích slov) většina vzduchu unikala 

koutky úst – tento problém pravděpodobně nastal z důvodu výrazného oslabení 

mimického svalstva. Pro příští terapii bych určitě zvolila jednodušší cvik nebo bych 

využila některou z instrumentálních technik. Prvky respirační fyzioterapie lze také 

využít u pacientů po thymektomii. Dříve se thymektomie prováděla parciální 

sternotomií, která znamenala velký zásah do organismu pacienta. V dnešní době se 
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thymektomie ve většině případů provádí endoskopickou formou (Ondráčková, 2015). 

Přesto se domnívám, že i endoskopicky provedená thymektomie může negativně 

ovlivnit pohyblivost hrudníku. Respirační fyzioterapie by proto mohla být důležitou 

součástí pooperační péče. 

 Poslední metodu, kterou jsem využila u vybraných pacientek, je Metoda 

Roswithy Brunkow. Metoda určitým způsobem vychází z vývojové kineziologie, neboť 

obsahuje dílčí prvky z motorického vývoje dítěte (Kolář, Máček, 2015). Jedná se o 

systém cvičení, který umožňuje posílit oslabené svalstvo páteře a končetin aktivací 

diagonálních svalových řetězců. Diagonální svalové řetězce se aktivují postavením aker 

horních a dolních končetin do opory (Hálková, 2017). Z této metody jsem vybrala cvik, 

který mohly pacientky cvičit v rámci autoterapie. Jedná se o pozici vleže na zádech s 

oporou DKK (dolních končetin) o zeď v kombinaci s intrabdominálním tlakem 

(Hálková, 2017). Pacientky jsem zaškolila, jak provádět oporu o dolní končetinu. Obě 

pacientky u toho cviku vnímaly výrazné zapojení břišního svalstva a svalstva dolních 

končetin.  

 Pro porovnání efektu terapie jsem použila tři škály, které jsem popsala v 

teoretické části své práce (viz kapitola). Jedná se o QMG (Quantitative Myasthenia 

Gravis), MGC (Myasthenia Gravis Composite) a MG-ADL (MG-ADL). Na základě 

poznatků, které jsem načerpala při zpracovávání praktické části své práce, si myslím, že 

je vhodné využít všechny tři škály. Nejvíce specifickou škálou je dle mého názoru 

QMG, neboť objektivně hodnotí svalovou sílu a výdrž jednotlivých svalových skupin v 

zátěži. Naproti tomu MG-ADL není tolik specifická, ale umožňuje zhodnotit zdravotní 

stav subjektivně z pohledu samotného pacienta. Myslím, že může nastat situace, kdy 

objektivní škála, jako je QMG, nezaznamená výrazné klinické zlepšení, ale pacient se 

subjektivně bude cítit lépe a to je pro zhodnocení efektu terapie také důležité. Pacientka 

z kazuistiky č. 1 se cítila po terapii lépe, ale dosáhly jsme jen mírného zlepšení v 

jednom z měřených parametrů. Naopak pacientka č. 2 se cítila stejně před terapií i po 

terapii, ale při provádění výstupního vyšetření prostřednictvím QMG jsem zaznamenala 

výrazné zlepšení ve dvou měřených parametrech. Věřím, že efekt by byl výraznější, 

pokud by terapie pokračovala i nadále. 

 Vnímám jako důležité, aby na téma fyzioterapie u MG bylo vypracováno více 

studií, které by lékařům a fyzioterapeutům poskytly určitý návod, jak postupovat při 

volbě nebo doporučení vhodné pohybové terapie. Pokud bude terapeut respektovat 

únavu pacienta, pak dle mého názoru lze využít jakoukoliv fyzioterapeutickou metodu 

nebo její dílčí prvky. U vybraných pacientek jsem využila několik metod a ani jedna 
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nezpůsobila zhoršení příznaků. Přitom obě pacientky mají generalizovanou formu 

nemoci, která má větší sklon k progresi. Obě pacientky zmiňovaly, že jim cvičení 

přinášelo potěšení. Sama mám toto onemocnění diagnostikované od svých 18 let a také 

mám generalizovanou formu nemoci. Prošla jsem si léčbou kortikosteroidy, aplikací 

plasmaferéz a thymektomií. Léčba zastavila progresi nemoci, ale nedokázala mi vrátit 

svalovou sílu a celkovou fyzickou kondici. Až pravidelná pohybová aktivita mi 

definitivně pomohla se vrátit do každodenního života. Vzhledem k výsledkům této 

práce a vlastním zkušenostem si proto myslím, že fyzioterapie by mohla být důležitou 

součástí komplexní léčby pacientů s MG.  
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 5. Závěr 
 Každý pacient potřebuje individuální přístup. U pacientů s neurologickým 

onemocněním Myasthenia gravis (dále MG) to platí dvojnásobně, neboť tito pacienti 

tvoří velice heterogenní skupinu. Onemocnění s sebou přináší celou škálu příznaků a 

prakticky neexistují dva stejně nemocní. Současná léčba zahrnuje farmakoterapii a u 

některých forem onemocnění thymektomii. Nedávné zahraniční studie ukazují, že 

pravidelná a vhodně zvolená pohybová aktivita může zmírnit příznaky svalové slabosti 

a zlepšit kvalitu života pacientů. Fyzioterapeut tedy může tvořit důležitou součást 

komplexní léčby pacientů s MG. Důkladným odebráním anamnézy a provedením 

standardizovaných testů dokáže zhodnotit aktuální stav nemocného, a tak vytvořit 

optimální terapeutický plán sestavený na míru danému pacientovi.  

 Cílem teoretické části práce bylo seznámit se specifikami onemocnění a nastínit 

možnosti fyzioterapeutické intervence. Kromě charakteristiky onemocnění obsahuje 

teoretická část také vyšetření myastenického pacienta z pohledu fyzioterapeuta a popis 

vybraných fyzioterapeutických metod nebo jejich prvků, které je možné využít. Cílem 

praktické části práce bylo ověřit, které z vybraných metod jsou vhodné pro práci s 

myastenickými pacienty. Pro obě pacientky vybrané pro případovou studii, jsem 

vytvořila individuální terapeutický plán, který respektoval výsledky vyšetření dle 

standardizovaných škál. Sestavený plán jsem posléze realizovala formou autoterapie. 

Autoterapie jsem zvolila proto, aby pacientky mohly cvičit každý den v pohodlí domova 

a aby si mohly zvolit, v jakou denní dobu jim cvičení více vyhovuje. Pro autoterapii 

jsem zvolila cviky, které mohly pacientky provádět samy bez dozoru fyzioterapeuta. 

Pacientky jsem se správným provedením cviku řádně seznámila. Žádný z vybraných 

cviků nezpůsobil pacientkám zhoršení zdravotního stavu. U jedné z pacientek jsem 

zaznamenala mírné zlepšení v jednom z měřených parametrů, u druhé pacientky jsem 

zaznamenala výrazné zlepšení ve dvou měřených parametrech. Oběma pacientkám 

pravidelné cvičení přinášelo potěšení. 

 Věřím, že tato práce bude přínosná pro stávající i budoucí lékaře a 

fyzioterapeuty, kteří by se rádi věnovali pacientům s tímto neurologickým 

onemocněním. Rovněž věřím, že práce bude přínosná i pro samotné pacienty, neboť jim 

může ukázat, že i s onemocněním, u kterého se dříve pohybová aktivita 

nedoporučovala, lze pravidelně cvičit.    
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6. Seznam použitých zkratek 

AA – alergická anamnéza 

AChR – acetylcholinový receptor 

CT – Computer Tomography (počítačový tomografie) 

DK – dolní končetina 

DKK – dolní končetiny 

EAMG – Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis 

EMG – elektromyografie 

FA – farmakologická anamnéza 

GA – gynekologická anamnéza 

HK – horní končetina 

HKK – horní končetiny 

MG – Myasthenia Gravis 

MG-ADL – Myasthenia Gravis-Activities of Daily Living 

MGC – Myasthenia Gravis Composite 

MGFA – Myasthenia Gravis Foundation of America  

MRI – Magnetic Resonance Imaging (magnetická rezonance) 

MuSK – Muscle Specific Kinase (svalově specifická kináza) 

OA – osobní anamnéza 

PE – plasmaferéza 

QMG – Quantitative Myasthenia Gravis 

PSA – pracovní a sociální anamnéza 

UPV – umělá plicní ventilace 
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10. Přílohy 
Příloha č. 1 – Quantitative Myasthenia Gravis (QMG)  

 
Zdroj: Educational Materials. In: Myasthenia Gravis Foundation of America [online]. 
New York: Myasthenia Gravis Foundation of America, c2010 [cit. 2017-03-31]. 
Dostupné z: http://www.myasthenia.org/HealthProfessionals/EducationalMaterials.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.myasthenia.org/HealthProfessionals/EducationalMaterials.aspx
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Příloha č. 2 – Myasthenia Gravis Composite (MGC) 
 

 
 
Zdroj: Educational Materials. In: Myasthenia Gravis Foundation of America [online]. 
New York: Myasthenia Gravis Foundation of America, c2010 [cit. 2017-03-31]. 
Dostupné z: http://www.myasthenia.org/HealthProfessionals/EducationalMaterials.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.myasthenia.org/HealthProfessionals/EducationalMaterials.aspx
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Příloha č. 3 – Myasthenia Gravis – Activities of Daily Living (MG-ADL) 
 

 
 
Zdroj: Educational Materials. In: Myasthenia Gravis Foundation of America [online]. 
New York: Myasthenia Gravis Foundation of America, c2010 [cit. 2017-03-31]. 
Dostupné z: http://www.myasthenia.org/HealthProfessionals/EducationalMaterials.aspx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.myasthenia.org/HealthProfessionals/EducationalMaterials.aspx


60 
 

Příloha č. 4 – Karta cviku: Bridging (dle Bobath konceptu) 
 

Bridging (dle Bobath konceptu) 
 
Pozice:  
Vleže na zádech, ruce volně podél těla. Nohy od sebe na šířku pánve, pokrčené v 
kolenou, chodidla opřená celou plochou o podložku (ideálně cvičit naboso).   
 
Provedení: 
Nejprve stáhnete zadek, poté pomalu a postupně zvedáte pánev a záda postupným 
odvíjením nahoru až po dolní část lopatek. V konečné pozici vydržíme pár sekund. 
Posléze se pomalu vracíme do základní pozice.  
 
Zaznamenávání provedení cviku: 
 

Datum provedení cviku 
Počet 
opako
vání 

              
              

 
 
Poznámky:  
(Tento prostor slouží k zaznamenávání únavy, slabosti, nepříjemných pocitů při cvičení, 
nemoci, atd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: MATOLÍNOVÁ, Vendula. Speciální metody ve fyzioterapii 1: Bobath koncept 
[ústní prezentace]. Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN, 
13.11.2015. 
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Příloha č. 5 – Karta cviku: Cvičení vlastní ruky, I. flekční diagonála (dle PNF) 
 

Cvičení vlastní ruky, I. flekční diagonála (dle PNF) 
 
Pozice těla:  
Cvik můžete cvičit vleže na zádech nebo vsedě na židli. Cvik lze cvičit jednostranně, 
nebo oboustranně. V pozici vleže na zádech jsou nohy natažené. V případě, že budete 
cvičit jednostranně, tak druhá končetina je volně podél těla.  
 
Výchozí pozice horní končetiny: 
- prsty: extenze, abdukce směrem ulnárním 
- palec: extenze, abdukce kolmo do dlaně 
- zápěstí: extenze směrem ulnárním 
- předloktí: pronace 
- loket: flexe 90°  
- ramenní pletenec: základní postavení 
 
Provedení: 
Točte ruku směrem k obličeji, zavírejte ruku do pěsti a palec ohněte do dlaně, ohněte 
ruku v zápěstí směrem za palcem, přetáčejte předloktí. Volně zpět do výchozí pozice. 
 
Zaznamenávání provedení cviku: 
 

Datum provedení cviku 
Počet 
opako
vání 

              
              

 
Poznámky:  
(Tento prostor slouží k zaznamenávání únavy, slabosti, nepříjemných pocitů při cvičení, 
nemoci, atd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: JIŘÍKOVÁ, Lucie. Speciální metody ve fyzioterapii 1: pohybové vzorce pro HK 
[ústní prezentace]. Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, 23.11.2015. 
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Příloha č. 6 – Karta cviku: I. flekční diagonála HK (dle PNF) 
 

I. flekční diagonála HK (dle PNF) 
 
Pozice:  
Cvik můžete cvičit vleže na zádech nebo vsedě na židli. Cvik lze cvičit jednostranně, 
nebo oboustranně. V pozici vleže na zádech jsou nohy natažené.  
 
Výchozí pozice horní končetiny: 
- prsty: extenze, abdukce směrem ulnárním 
- palec: extenze, abdukce kolmo do dlaně 
- zápěstí: extenze směrem ulnárním 
- předloktí: pronace 
- loket: extenze 
- rameno: extenze, abdukce, vnitřní rotace 
- lopatka: addukce, vnitřní rotace 
- akromion: posteriorní deprese 
- klíček: je odtažen od sterna 
 
Provedení: 
Točte ruku směrem k obličeji, zavírejte ruku do pěsti a palec ohněte do dlaně, ohněte 
ruku v zápěstí směrem za palcem, přetáčejte předloktí. Loket nechte natažený a celou 
paži zvedejte přes obličej a snažte se dosáhnout co nejvíce vysoko nad opačné rameno, 
lopatku odtáhněte od páteře. Volně zpět do výchozí pozice. 
 
 
Zaznamenávání provedení cviku: 
 

Datum provedení cviku 
Počet 
opako
vání 

              
              

 
 
Poznámky:  
(Tento prostor slouží k zaznamenávání únavy, slabosti, nepříjemných pocitů při cvičení, 
nemoci, atd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: JIŘÍKOVÁ, Lucie. Speciální metody ve fyzioterapii 1: pohybové vzorce pro HK 
[ústní prezentace]. Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, 23.11.2015.
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Příloha č. 7 – Karta cviku: II. flekční diagonála HK (dle PNF) 
 

II. flekční diagonála HK (dle PNF) 
 
Pozice:  
Cvik můžete cvičit vleže na zádech nebo vsedě na židli. Cvik lze cvičit jednostranně, 
nebo oboustranně. V pozici vleže na zádech jsou nohy natažené.  
 
Výchozí pozice horní končetiny: 
- prsty: flexe, addukce směrem ulnárním 
- palec: flexe a opozice 
- zápěstí: flexe s ulnární dukcí 
- předloktí: pronace 
- loket: extenze 
- rameno: extenze, addukce, vnitřní rotace 
- lopatka: abdukce, vnitřní rotace 
- akromion: anteriorní deprese 
- klíček: je přiblížen ke sterna 
 
Provedení: 
Točte ruku za palcem, natahujte prsty, odtahujte palec od ostatních prstů v rovině dlaně, 
zvedejte zápěstí za palcem. Přetáčejte předloktí, nechte natažený loket, celou paži 
zvedejte vysoko stranou od hlavy. Volně zpět do výchozí pozice. 
 
Zaznamenávání provedení cviku: 
 

Datum provedení cviku 
Počet 
opako
vání 

              
              

 
 
Poznámky:  
(Tento prostor slouží k zaznamenávání únavy, slabosti, nepříjemných pocitů při cvičení, 
nemoci, atd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: JIŘÍKOVÁ, Lucie. Speciální metody ve fyzioterapii 1: pohybové vzorce pro HK 
[ústní prezentace]. Neurologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, 23.11.2015. 
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Příloha č. 8 – Karta cviku: Analytické posilování mimických svalů – m. frontalis, 
m. orbicularis oculi, m. orbicularis oris, m. buccinator (s využitím prvků dle 
Metody sestry Kenny) 

 
Analytické posilování mimických svalů – m. frontalis, m. orbicularis 

oculi, m. orbicularis oris, m. buccinator (s využitím prvků dle Metody 
sestry Kenny) 

 
Pozice:  
Vestoje nebo vsedě na židli, ideálně před zrcadlem.  
 
Provedení: 
1. zvedání obočí (m. frontalis) 
2. sevření víček (m. orbicularis oculi) 
3. špulení rtů (m. orbicularis oris) 
4. nafouknutí tváří (m. buccinator) 
5. nafouknutí tváří a převalování vzduchu ze strany na stranu (m. buccinator) 
 
Zaznamenávání provedení cviku: 
 

Datum provedení cviku – zvedání obočí 
Počet 
opako
vání 

              
              

 
Datum provedení cviku – sevření víček 

Počet 
opako
vání 

              
              

 
Datum provedení cviku – špulení rtů 

Počet 
opako
vání 

              
              

 
Datum provedení cviku – nafouknutí tváří 

Počet 
opako
vání 

              
              

 
Datum provedení cviku – nafouknutí tváří s převalováním vzduchu 

Počet 
opako
vání 

              
              

 
Poznámky: 
 
Zdroj: ZACHOVÁ, Lenka. Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s periferní 
parézou n. facialis. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta 
tělesné výchovy a sportu. Vedoucí práce David Pánek. 
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Příloha č. 9 – Karta cviku: Leh na zádech s oporou DKK o zeď v kombinaci s 
intraabdominálním tlakem (s využitím prvků dle Metody Roswithy Brunkow) 
 
Leh na zádech s oporou DKK o zeď v kombinaci s intraabdominálním 

tlakem (s využitím prvků dle Metody Roswithy Brunkow) 
 
Pozice:  
Vleže na zádech nohama směrem ke zdi, ruce natažené podél těla, dlaně směřují ke 
stropu. Nohy od sebe na šířku pánve, pokrčené v kolenou, chodidla opřená o zeď 
(ideálně cvičit na boso). Kolena tlačte mírně zevně. 
 
Provedení: 
Proveďte oporu o nohu a odtlačujte se o zeď. Zasuňte bradu, ramena roztahujte do šířky. 
Hluboký nádech, s výdechem stahujte žebra dolů. Snažte se dýchat do pasu a do třísel.  
 
 
Zaznamenávání provedení cviku: 
 

Datum provedení cviku 
Počet 
opako
vání 

              
              

 
 
Poznámky:  
(Tento prostor slouží k zaznamenávání únavy, slabosti, nepříjemných pocitů při cvičení, 
nemoci, atd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: HÁLKOVÁ, Jindřiška. Vývojová kineziologie a ergonomie 2: Metoda Brunkow 
[ústní prezentace]. Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN, 
16.03.2015. 
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Příloha č. 10 – Karta cviku: Odporové dýchání - dýchání do balonu (respirační 
fyzioterapie) 

 
Odporové dýchání – dýchání do balonu (respirační fyzioterapie) 

 
Pozice:  
Vsedě na židli, opřená záda, nohy na šířku pánve.  
 
Provedení: 
Zhluboka se nadechněte nosem nebo ústy a vydechujte do balonu. Pozor, cílem cviku 
není kvantita – tedy nafouknutí balonku na co nejmenší počet opakování, ale kvalita 
(vydechování vzduchu proti odporu). Cvik provádějte pomalu. 
 
 
Zaznamenávání provedení cviku: 
 

Datum provedení cviku 
Počet 
opako
vání 

              
              

  
Poznámky:  
(Tento prostor slouží k zaznamenávání únavy, slabosti, dušnosti, nepříjemných pocitů 
při cvičení, nemoci, atd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: TÁBORSKÁ, Silvie. Fyzioterapeutická propedeutika 1: Respirační fyzioterapie 
[ústní prezentace]. Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN, 
20.10.2014. 
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Příloha č. 11 – Karta cviku: Lokalizované kontaktní dýchání (respirační 
fyzioterapie) 
 

Lokalizované kontaktní dýchání (respirační fyzioterapie) 
 
Pozice:  
Vleže na zádech, nohy od sebe na šířku pánve, pokrčené v kolenou, chodidla opřená 
celou plochou o podložku (ideálně cvičit naboso).  
→ horní hrudní dýchání – dlaně umístěte na horní část hrudníku pod klíční kosti 
→ dolní hrudní dýchání – dlaně umístěte zboku na dolní žebra 
→ břišní dýchání – dlaně umístěte na břicho 
 
Provedení: 
Zavřete oči a volně dýchejte. Představte si, že se chcete nadechnout do míst, kde máte 
umístěné své dlaně. 
 
Zaznamenávání provedení cviku: 
 

Datum provedení cviku – horní hrudní dýchání 
Počet 
opako
vání 

              
              

 
Poznámky:  
(Tento prostor slouží k zaznamenávání únavy, slabosti, nepříjemných pocitů při cvičení, 
nemoci, aj.) 
 
 
 
 

Datum provedení cviku – dolní hrudní dýchání 
Počet 
opako
vání 

              
              

 
Poznámky:  
 
 
 
 

Datum provedení cviku – břišní dýchání 
Počet 
opako
vání 

              
              

 
Poznámky:  
 
 
Zdroj: TÁBORSKÁ, Silvie. Fyzioterapeutická propedeutika 1: Respirační fyzioterapie 
[ústní prezentace]. Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN, 
20.10.2014.  
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Příloha č. 12 – Vzor informovaného souhlasu 
 

 


