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Obrat zevními hmaty plodu
 naléhajícího koncem pánevním

Tři až čtyři procenta plodů jsou na kon-
ci gravidity uloženy v poloze podélné 
koncem pánevním. Výsledky rozsáhlé 
randomizované Term Breech Trial [1] 
publikované v roce 2000 vedly v řadě 
zemí k výraznému snížení počtu va-
ginálních porodů plodů naléhajících 
koncem pánevním. Obrat zevními 
hmaty plodu v poloze podélné kon-
cem pánevním na polohu podélnou 
hlavičkou (external cephalic version 
– ECV) je výkon ve světě běžně použí-
vaný. Je považován za bezpečný a lev-
ný nástroj redukující vaginální porody 
plodů naléhajících koncem pánevním 
a císařských řezů prováděných z této 
indikace. Na našem pracovišti se obrat 
zevními hmaty provádí od března 2006 
u těhotných žen mezi 36. - 38. týdnem 
gravidity s jedním plodem uloženým 
v poloze podélné koncem pánevním. 
Kontraindikací je pravidelná děložní 
činnost, stav po předchozím císařském 
řezu, odtok plodové vody, vícečetná 
gravidita, známky hypoxie plodu a ne-
souhlas těhotné. Nezbytnou součástí 
je podpis rozsáhlého informovaného 
souhlasu. Obrat se provádí za jedno-
denní hospitalizace. Nejprve se pro-
vede ultrazvukové vyšetření, čímž se 
verifikuje poloha a postavení plodu, 
stanoví váhový odhad plodu, lokaliza-
ce placenty a množství plodové vody. 
Těhotné je natočen CTG monitor. Na 
podkladě klinického a ultrazvukového 
vyšetření se stanoví skóre dle New-
mana predikující pravděpodobnost 
úspěchu obratu. Po 15 minutách od za-
vedení parenterální tokolýzy hexopre-
nalinem (infúze 500 ml fyziologického 
roztoku + Gynipral 50 mikrogramů i.v. 
rychlostí 90 ml/hodinu) se přistoupí 
k pokusu o provedení obratu zevními 
hmaty. Plod je otáčen dopředu hlavič-
kou směrem k bříšku plodu (roll-over), 
nebo dozadu (back-flip). Směr otáčení 
je určen dle polohy hlavičky a páteře 
vzhledem ke střední rovině. Srdeční 
akce plodu je během výkonu pravidel-

ně kontrolována. Výkon se ukončí v ná-
sledujících situacích: úspěšný obrat, 
algická reakce těhotné, či po uplynutí 
15 minut od jeho započetí bez ohledu 
na výsledek. Poté se opět natočí CTG 
monitor. Rh negativním těhotným se 
po výkonu aplikuje Partobulin 250 mi-
krogramů i.v.

Diskuze:
Smyslem obratu zevními hmaty (ECV 
– external cephalic version) je pře-
vést plod z polohy podélné koncem 
pánevním do polohy podélné hlavič-
kou. Randomizované multicentrické 
studie prokazují, že provedení ECV po 
36. týdnu gravidity redukuje inciden-
ci polohy plodu koncem pánevním 
v termínu porodu a snižuje incidenci 
císařských řezů. Více než 70 publi-
kovaných článků o ECV v posledním 
měsíci gravidity zahrnuje přes 4000 
případů s úspěšností kolem 70% [2]. 
V 979 publikovaných případech zevní-
ho obratu bez užití anestezie nebyly 
popsány žádné fetální ztráty. Urgentní 
císařský řez, jako komplikace ECV, byl 
popsán v méně než 1% případů [2]. 
Nejběžnější komplikací byla přechod-
ná fetální bradykardie, která nebývá 
spojena s nutností provedení urgent-
ního císařského řezu a s zhoršením 
perinatální morbidity [3]. Úspěšnost 
zevního obratu se pohybuje ve velmi 
širokém rozmezí od 24% do 86% [3]. 
Ta velmi závisí na zkušenostech pro-
vádějícího porodníka a také na paritě 
rodiček. U prvorodiček se pohybuje ko-
lem 30%, u vícerodiček kolem 67% [4]. 
Nebyl zjištěn rozdíl mezi pluriparami 
a multiparami [5]. Učící křivka nezbyt-
ná k úspěšnému zvládnutí techniky 
obratu je dle literatury provedení 20 
obratů. K predikci výsledku ECV bylo 
navrženo mnoho skórovacích systémů. 
V našem souboru jsme využívali tzv. 
Newmanovo skóre [6], jehož hodnota 
se pohybuje v rozsahu 0 – 10. Čím je 
vyšší hodnota, tím je větší pravděpo-
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dobnost úspěchu obratu. K našemu velkému zklamání skó-
re příliš nekorelovalo s výsledky ECV. Mnohem spolehlivější 
prediktor úspěšnosti bylo množství plodové vody, zásad-
ním způsobem ovlivňující pohyblivost plodu a také habitus 
rodičky. Silná stěna břišní brání dobrému uchopení plodu 
a tím znemožňuje obrat. Recentní práce také zpochybňují 
efektivitu skórovacích systémů a za faktory úspěchu obratu 
považují zejména množství plodové vody, lokalizaci placen-
ty a váhu ženy (resp. body mass index - BMI) [7]. 

Závěr:
Obrat plodu naléhajícího koncem pánevním zevními hma-
ty na polohu podélnou hlavičkou je neinvazivní a poměrně 
nenákladný výkon redukující počet vaginálních porodů plo-
du v poloze podélné koncem pánevním a císařských řezů 
z této indikace. K celkovému snížení počtu císařských řezů 
významněji nedochází v důsledku jejich navýšení při po-
rodech po úspěšných zevních obratech. ECV by však určitě 
měl patřit do managementu těhotenství s plody v poloze 
koncem pánevním, ale jen v centrech, majících s obraty do-
statečné zkušenosti. Definitivní rozhodnutí a konečné slovo 
patří však do kompetence těhotné ženy. 

Ivana Kacerovská R.N.
Kateřina Kasíková R.N.

Gynekologicko porodnické oddělení 
Nemocnice Most, a.s.
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SYNDROM PROFESIONÁLNÍHO VYHOŘENÍ
 ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ V NEMOCNICI MOST, o.z.

Burn-out syndrom, neboli jev vypálení.
Přestože syndrom vyhoření je velmi rozší-
řeným jevem právě u zdravotnických pra-
covníků, je povědomí o této problema-
tice bohužel stále značně nízké. Jelikož 
tento syndrom nejčastěji souvisí s výko-
nem profese, mělo by být v zájmu jak za-
městnance, tak zaměstnavatele, aby se 
této problematice mnohem více věnoval. 
Vědět, co je syndrom vyhoření, jak vzni-
ká, jak se dá léčit, ale především jak mu 
předcházet, může být užitečné pro obě 
strany. O tom, že se jedná o velmi aktuál-
ní medicínský problém, který podstatně 
ovlivňuje oblast psychiky i kvalitu života, 
svědčí i fakt, že je zařazen v Mezinárodní 
klasifikaci nemocí a má kód Z73.0.
Burn-out syndrom, neboli jev vypálení, 
vyčerpání či vyhaslosti, je stejně starý 
jako sama lidská práce. Syndrom vyhoře-
ní lze popsat jako stav fyzického, citové-
ho a duševního vyčerpání způsobeného 
dlouhodobým pobýváním v situacích, 
které jsou emocionálně mimořádně ná-
ročné.
V průběhu měsíce června 2006 na za-
sedání Rady pro rozvoj ošetřovatelství 
byl předložen hlavní sestře námět na 
realizaci dotazníkového šetření, který 
má alespoň okrajově prověřit přítom-
nost syndromu vyhoření u nelékařských 
zdravotnických pracovníků v Nemocnici 
Most. Hlavní sestra tento podnět uvítala. 
Šetření bylo realizováno v průběhu mě-
síce září.
Výskyt a závažnost syndromu profesio-
nálního vyhoření bylo zjišťováno u za-
městnanců Nemocnice Most, příspěv-
ková organizace. V měsíci září 2006 byl 
distribuován dotazník, resp. „Inventář 
projevů syndromu vyhoření“ autorů 
T. a J. Tošnerových. Jednorázově bylo 
rozdáno 249 dotazníků. Počet respon-
dentů vytvořil skupinu, tvořící 30% ne-
lékařských zdravotnických pracovníků. 
Návratnost zadaného dotazníku dosáhla 
94%. Zpracováno bylo 235 dotazníků.

Dotazník

První část dotazníku byla obecná, obsa-
hovala informace o profesi, délce výkonu 
povolání, funkčního zařazení, věku re-
spondenta a zda-li pracuje ve směnném 
provozu, nebo v ranním režimu. Druhou 
částí byl samotný „Inventář projevů syn-
dromu vyhoření“, který obsahoval 24 tvr-
zení. K jednotlivým tvrzením v dotazníku 
respondent přiřadil výskyt popsaného 
jevu (0 – nikdy, 1 – zřídka, 2 – někdy, 
3 – často, 4 – vždy). Třetí část dotazníku 
tvořily otázky zaměřené na znalost poj-
mu syndromu vyhoření (dále jen SV), za-
jímaly jsme se také o to, zda respondent 
ví, jak SV předcházet a dále jaké mají ná-
vrhy a podněty směřující k minimalizaci 
vzniku SV. Výstupy, které vzešly z vyhod-
nocení dotazníků lze považovat pouze 
jako orientační zjištění, spíše bychom 
chtěly, aby byly podnětem k dalšímu 
zamyšlení se nad životním stylem, resp. 
se zamyslet nad stylem chování, jednání 
a jak se umíme vypořádat s problémy.

Kontrolní skupiny
Kontrolní skupiny představovali zdravot-
ní sestry (182), porodní asistentky (12), 
radiologičtí asistenti (11), fyzioterapeuti 
(4), ošetřovatelky (9), sanitářky a sanitá-
ři (17). 

Sledované projevy
Prostřednictvím dotazníku byly zjišťová-
ny projevy syndromu vyhoření ve čtyřech 
rovinách. V rovině rozumové, která byla 
prověřována tvrzeními zaměřenými na 
schopnosti se soustředit, hodnotit své 
odborné znalosti, hodnocení klienta 
a jeho doprovodu, růst profesních do-
vedností a znalostí a dále pocit, či potře-
ba změny, nebo ukončení pracovního po-
měru. Mezi tvrzení vztahující se k tělesné 
rovině patřila přítomnost somatických 
obtíží – bolest hlavy, problémy s dýchá-
ním, trávením, arytmie, poruchy spánku. 
Rovina sociální byla zaměřena na tvrzení 
vztahující se k frustraci, k soukromým 
vztahům, k vyhýbání se komunikaci s ob-
tížným klientem a v neposlední řadě také 
nechuť pomáhat klientovi. A rovina emo-
cionální, tu vystihovala tvrzení zaměřená 

na negativní, subjektivní prožitky, vjemy 
a emoce. Jako například: zda se doká-
žeme radovat ze své práce, nebo zda se 
cítíme bezradní v konfliktních situacích 
na pracovišti, či trpíme-li nedostatkem 
uznání a ocenění s ohledem na dobře 
vykonanou práci apod. Každá z nich ob-
sahovala 6 tvrzení, přičemž maximální 
hodnota v jedné rovině mohla dosáh-
nout skóre 0 – 24 bodů. Součet výsledků 
všech čtyř rovin (součet všech 24 tvrzení) 
pak tvoří celkové skóre dotazníku a to 
v rozpětí 0 – 96 bodů. Čím vyšší dosaže-
né skóre, tím větší je míra náchylnosti ke 
stresu a tím k syndromu vyhoření.

Výstupy šetření SV 
Porovnání výskytu SV u respondentů 
v oblasti jednotlivých rovin z chirurgic-
kých a interních oborů
Dotazníky byly rozděleny do dvou sku-
pin. Jednu skupinu tvořili respondenti 
chirurgických oborů, druhou skupinu 
tvořili respondenti oborů interních.
Na chirurgické obory bylo celkem roz-
dáno 114 dotazníků. Průměrná hodnota 
dosaženého skóre bylo 22,4 bodů [1. 
Z výstupů bylo patrné, že nejvíce náchyl-
ní ke stresu a syndromu vyhoření jsou 
respondenti chirurgického oddělení. Na 

Jiřina Trávníčková
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interní obory bylo celkem rozdáno 118 
dotazníků. Průměrná hodnota dosaže-
ného skóre 24,3 bodů. Z interních obo-
rů jsou překvapivě nejvíce náchylní ke 
stresu a syndromu vyhoření respondenti 
kožního oddělení.
Míra závažnosti syndromu profesionál-
ního vyhoření byla u respondentů za-
městnaných v interních oborech oproti 
pracovníkům oborů chirurgických vyšší. 
Náchylnost ke stresu se nejvíce projevu-
je u respondentů v oblasti emocionální 
roviny. V porovnání chirurgických a inter-
ních oborů dosahovalo skóre v této rovi-
ně shodně 7,3 bodů. Shoda obou skupin 
byla patrná i v rovině rozumové. Naopak 
v rovině tělesné bylo vyšší skóre u inter-
ních oborů (6,8 oproti 6,5 [2) a v rovině 
sociální (4,7 oproti 3,9).
Porovnání výskytu SV u respondentů 
v oblasti jednotlivých rovin a provozu
Provedený výzkum prokázal skutečnost, 
že personál pracující ve směnném pro-
vozu má nižší celkové skóre – dosaženo 
bylo 22,6 bodů oproti zaměstnancům 
provozu ranního, kteří dosáhli celkového 
skóre 24 bodů. 
Dále výzkum prokázal, že náchylnost k SV 
u respondentů ranního provozu chirur-
gických oborů je vyšší v rovině rozumové, 
emocionální a tělesné oproti responden-
tům ranního provozu interních oborů. 
Míra závažnosti SV u respondentů směn-
ného provozu interních oborů je vyšší 
ve všech rovinách oproti respondentům 
směnného provozu chirurgických oborů. 
Vyšší míra náchylnosti ke stresu a syn-
dromu vyhoření se projevila u respon-
dentů interních oborů ve směnném pro-
vozu v rovině emocionální, kde skóre 
dosáhlo 8 bodů. U respondentů chirur-
gických oborů se vyšší míra náchylnosti 
ke stresu a SV projevila v rovině emoci-
onální v ranním provozu, kde skóre do-
sáhlo 7,3 bodů. 
Porovnání výskytu SV u respondentů dle 
oborů a věku u celého souboru respon-
dentů
Vyšší míru náchylnosti ke stresu a syn-
dromu vyhoření zaznamenali respon-
denti ve věku nad 50 let s dosaženým 
celkovým skóre 24,9 bodů. 

Porovnání výskytu SV u respondentů 
v oblasti jednotlivých rovin na funkční 
pozici
Zjistily jsme, že respondenti, kteří vy-
konávají své povolání ve funkční pozici 
mají vyšší míru náchylnosti ke stresu 
a syndromu vyhoření v rovině emocionál-
ní, kde dosáhli skóre 8,1 bodů. Průměr-
ná hodnota celkově dosaženého skóre 
byla 25,7 bodů. Mezi další zjištění patřila 
skutečnost, že 73% respondentů pracu-
jících ve funkční pozici se nejčastěji zto-
tožnila s tvrzením: „Připadám si fyzicky 
vyždímaná“ a s tvrzením: „Nedokáži se 
radovat ze své práce“ se ztotožnilo 60% 
NELZP, kteří pracují ve funkční pozici. 
II. část dotazníku tvořila samotný inventář 
projevů SV, který obsahoval 24 tvrzení
Výstupy tohoto šetření poukazují na sku-
tečnost, že SV postihuje nejvíce emocio-
nální oblast osobnosti zaměstnance, což 
je velice negativní jev nejen v pracovním 
životě, ale i v osobní spokojenosti. Ne-
méně významná jsou však i tvrzení, která 
zaměstnanci nejčastěji uvedli i v oblasti 
tělesné roviny, kdy 173 respondentů, což 
je 73% z celkového počtu respondentů, 
označilo tvrzení: „Připadám si fyzicky 
vyždímaná/ý“, 138 respondentů (58%) 
označilo tvrzení: „Nedokáži se radovat ze 
své práce“, 113 respondentů (48%) ozna-
čilo tvrzení z emocionální roviny: „Trpím 
nedostatkem uznání a ocenění“, 105 re-
spondentů (44%) označilo tvrzení z emo-
cionální roviny: „V konfliktních situacích 
na pracovišti se cítím bezmocná/ý“. 
Mezi další alarmující zjištění patří, že 89 
respondentů tj. 37% se ztotožnilo s tvr-
zením: „Jsem vnitřně neklidná/ý“, 88 re-
spondentů tj. 37% se ztotožnilo s tvrze-
ním: „Jsem napjatá/ý“ a 88 respondentů 
tj. 37% se ztotožnilo s tvrzením: „Trpím 
bolestmi hlavy“.
Analýzou III. části dotazníku jsme zjistily, 
že 97% dotazovaných ví, co je pojem SV 
a 167 (tedy přibližně 71%) respondentů 
ví, jak SV předcházet. Na otázku: „Co si 
myslíte, že je nejčastější důvod syndro-
mu vyhoření?“ odpověděli respondenti 
následovně [3: 

Vysoká míra empatie při výkonu • 
povolání 54 respondentů
Neadekvátní ohodnocení vykonáva-• 
né práce 80 respondentů

Nadměrná pracovní zátěž • 
 146 respondentů
Zvýšené nároky na pracovišti • 
 81 respondentů
Stres 166 respondentů• 
Nepoměr mezi prací a odpočinkem• 
 100 respondentů
Není ohodnocena snaha něco zlep-• 
šit 50 respondentů
Kritika ze strany nadřízených• 
 41 respondentů 
Neshody na pracovišti  • 
 73 respondentů
Jiné 17 respondentů• 

Neméně zajímavé byly i návrhy respon-
dentů jak minimalizovat stres

Dostatek zdravotnického personá-1. 
lu - pravděpodobně tedy navýšení 
personálního normativu. 
Skupinová péče - opět úzce souvisí 2. 
s navýšením personálního normativu. 
Zlepšení pracovního prostředí 3. 
Finanční motivace, adekvátní ohod-4. 
nocení práce 
Zlepšit komunikaci s vedením5. 
Kvalitní komunikace v týmu 6. 
(VŠ – SZP)
Snížit administrativu 7. 
Pohovor s psychologem 8. 
Prodloužit dovolenou 9. 
Zlepšit vztahy lékař - pacient (ne-10. 
vhodné chování lékařů) 
Mimopracovní aktivity 11. 
Školení zaměřené na prevenci syn-12. 
dromu vyhoření 
Jazykové kurzy 13. 
Pravidelné rozvržení směn 14. 
Pochvala 15. 
Možnost zahraničních stáží 16. 

Závěr: „Práce je krásná, nesmí se však 
stát výhradním účelem života.“ (Vladimír 
Vondráček)

Jiřina Trávníčková,
vrchní sestra Centrálního příjmu
a propouštění pacientů NM, o.z
Realizátoři empirického šetření:

Jiřina Trávníčková, Marcela Šárová
1 Maximální hodnota 96 - minimální 0
2 První hodnota je skóre interních oborů, kterého bylo dosaženo a druhá numerická hodnota stanovuje skóre chirurgických oborů. 
3 Numerická hodnota vyjadřuje počet respondentů, kteří uvádí jako nejčastější důvod vzniku syndromu vyhoření skutečnost, která je uvedena před číslem. 
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MYASTENIA GRAVIS

DEFINICE
Jedná se o relativně vzácnou autoimu-
nitní nervosvalovou chorobu, proje-
vující se svalovou únavou a slabostí 
kosterního svalstva. Název myastenia 
gravis pochází z latiny a řečtiny a jeho 
doslovný překlad znamená těžkou sva-
lovou slabost.

PŘÍČINA
Bezprostřední příčinou je porucha tvor-
by chemikálie acetylcholinu na přecho-
du mezi nervem a svalem. Je nezbytný 
pro stimulaci stahu svalových vláken. 
Proto, aby se mohl uskutečnit jakýko-
liv pohyb, je nutné, aby došlo k povelu 
v mozkové kůře. Signál se pomocí ner-
vového vzruchu bleskurychle přenese 

do míchy a tam se přepojí na periferní 
nervové vlákno směřující ke svalu. Ner-
vový vzruch dorazí na konec nervového 
vlákna a nemůže dál, protože mu v tom 
brání nervosvalová štěrbina. K usku-
tečnění svalového stahu se musí tedy 
povel ještě přenést z nervu na svalové 
vlákno. K tomu slouží chemická lát-
ka nahromaděná na konci nervového 
vlákna – acetylcholin. Tato látka se 
uvolní do nervové štěrbiny poté, co ji 

k tomu donutí nervový vzruch. V rozvoji 
myastenie gravis má velký význam brz-
lík – thymus. Brzlík se nachází v před-
ním mezihrudí, mezi plicními laloky za 
hrudní kostí. Před narozením a v čas-
ném věku se právě v brzlíku odehrávají 
důležité pochody, kdy se bílé krvinky 
– lymfocyty učí rozeznávat vlastní a cizí 
struktury. Shodou okolností se právě 
v brzlíku vyskytují svalové buňky, na 
jejichž povrchu mírně pozměněné re-
ceptory bílé krvinky zmatou a ty v ne-
vyzpytatelném okamžiku začnou tvořit 
protilátky proti těmto receptorům. Tyto 
protilátky pak kolují v krvi a začínají 
poškozovat acetylcholinové receptory 
na některých svalech. Trvalou produk-
cí protilátek dochází k omezení počtu 
stále většího množství receptorů.

KLINICKÝ OBRAZ
Nemoc se projevuje svalovou slabostí 
a únavou, pro kterou je typické kolísá-
ní během dne. Obtíže jsou zpravidla 
nejmírnější po ránu. Svalovou zátěží 
během dne se zvětšují, odpočinkem 
se zmírňují. Na počátku onemocně-
ní bývá postiženo svalstvo okohybné 
a orofaryngeální. Padá jedno nebo obě 
oční víčka – ptóza, pacienti mívají dvo-
jité – diplopie, někdy zamlžené vidění, 
které se zhorší po fyzické zátěži, oslně-
ní např. ostrým sluncem nebo protije-
doucími auty. Je velmi pravděpodob-
né, že se slabost a unavitelnost rozšíří 
i na další svaly, i když se v některých 
případech onemocnění omezí pouze 
na oční svaly, pak hovoříme o tzv. fo-
kální, ohraničené formě myastenie, 
na rozdíl od formy generalizované 
– postihující i ostatní svaly. Postižení 
dalších svalů - postižení mimického 
svalstva, obličej má ospalý a strnule 
smutný výraz se staženými rysy bez 
možnosti úsměvu, ztížené žvýkání, 
vázne polykání tekutin, které dokonce 
někdy vytékají nosem, ale i zbytků ne-
dokonale rozmělněné stravy, které mo-
hou dráždit ke kašli. Mluvení může mít 
nosový přízvuk, vyskytuje se huhňání 

kvůli špatné pohyblivosti jazyka, nad-
měrné slinění spojené s obtížnějším 
polykáním slin, dále pak nepříjemné 
pocity trnutí rtů nebo čelistí. Dochází 
k postižení šíjových svalů – tendence 
k poklesu hlavy, nutnost podpírat si ji 
rukama. Oslabení svalstva rukou činí 
potíže při vstávání z lůžka, obtížné je 
česání, holení, věšení prádla, záclon 
a jiné činnosti vyžadující práci se vzpa-
žením. Při vystupňování svalové sla-
bosti mohou být dokonce problémy se 
sezením ve vzpřímené poloze i s pod-
porou. Dochází k oslabení pletenco-
vých svalů horních i dolních končetin. 
Je-li postiženo i dechové svalstvo, 
objevuje se dechová insuficience až 
dechová myastenická krize. Jde o se-
lhání a slabost dýchacích svalů, které 
vedou k nemožnosti spontánního dý-
chání. K této situaci dochází nejčastěji 
v souvislosti s infekcemi, operacemi, 
podáním rizikových léků. Jde o závaž-
ný klinický stav vyžadující řízenou ven-
tilaci a hospitalizaci na ARO. Po dobu 
dechové podpory si svaly odpočinou – 
poničené acetylcholinové receptory bi-
čované k maximální činnosti inhibitory 
cholinesterázy se vzpamatují a řada 
z nich se obnoví. Kromě zvládnutí pří-
čin, které vedou k MK – nasazení ATB, 
dostatečná výživa, doplnění tekutin 
a minerálů, se zavádějí léčebná opat-
ření k potlačení krize – plazmaferéza, 
kdy se odčerpá krev nemocného tak, 
aby mohla být očištěna od destruktiv-
ních protilátek, aplikací i.v. imunoglo-
bulinů.

DIAGNOSTICKÝ POSTUP
I. KLINICKÉ VYŠETŘENÍ
Je zaměřené na odhalení i skryté sva-
lové slabosti, opakováním určitého po-
hybu nebo reakcí - na výdrž. Lékař se 
snaží napodobovat přirozenou zátěž, 
vyšetřují se zejména svalové skupiny, 
které jsou nejvíce náchylné k oslabe-
ní – oční svaly, šíjové pletence svalů 
pažních.
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II. VYŠETŘENÍ KRVE
Vyšetřují se protilátky proti acetylcho-
linovým receptorům, jejich negativní 
nález však onemocnění nevylučuje.

III. ELEKTOMYOGRAFIE
Elektromyografické vyšetření je dg. ur-
čující vyšetření založené na poznatku, 
že aplikace rychlé frekvence elektric-
kých podnětů v průběhu periferního 
nervu vyvolává za normálního stavu 
sérii rychlých stahů svalového vlákna, 
což se snímá druhou elektrodou ve 
svalu. U myastenie gravis je množství 
stimulů, které se převedou z nervu na 
sval omezeno, proto se intenzita odpo-
vědi měřená na svalu při každé násle-
dující odpovědi snižuje.

IV. VYŠETŘENÍ CT a MR
Vyšetření CT thymu, MR mediastina – 
k vyloučení nezhoubného nádoru brz-
líku – thymom.

LÉČBA

A) Chirurgický přístup
– spočívá v thymektomii, což je úplné 
odstranění brzlíku a tuku v oblasti me-
zihrudí, kde je tkáň brzlíku rozptýlená. 
U myastenie gravis je tkáň zbytnělá a je 
chybná funkce bílých krvinek, což způ-
sobí jejich rozvoj. Po odstranění tká-
ně chirurg spojí hrudní koš drátěnými 
kličkami a sešije kůži a podkoží. Výkon 
nebývá spojen s žádnými výraznějšími 
komplikacemi a pooperační průběh je 
většinou příznivý.

B) Medikamentózní léčba
– v dlouhodobé léčbě je zpravidla nut-
no pokračovat i po operaci, podávají 

se inhibitory cholinesterázy – Mesti-
non, Mytelase, Ubretid, Syntostigmin, 
Prostigmin a imunosupresivní léky - 
kortikoidy, což jsou uměle připravené 
hormony nadledvinek, které se užívají 
dlouhodobě v nízkých dávkách k udr-
žení stabilizovaného stavu.

SYSTÉM PÉČE O PACIENTY S MYASTENIÍ 
GRAVIS
V roce 1980 založil MUDr. Jan Vejvalka 
– dispenzář myastenie gravis – protože 
pochopil, že nemoc je natolik specific-
ká, že vyžaduje dlouhodobé sledová-
ní. V ČR pokračuje cílená dispenzární 
péče o pacienty s myastenií gravis ze-
jména v:
CENTRU MYASTENIA GRAVIS PRAHA
NEUROLOGICKÁ KLINIKA VFN
KATEŘINSKÁ 30 
PRAHA 2

Provádí se zde diagnostika nových 
pacientů, kteří jsou doporučeni svými 
lékaři, zahajuje se nová léčba, pro-
vádí se indikace k operaci brzlíku za 
účasti chirurga a internisty. Každý rok 
je vyšetřeno více než 200 nových paci-
entů a u většiny z nich je nakonec MG 
prokázaná. Každoročně je doporučeno 
k operaci brzlíku 40 nemocných. Ope-
race se provádějí na III. Chirurgické kli-
nice v Praze Motole. Pokračuje spolu-

práce s Gyn. por. klinikou VFN v Praze 
2, kde se uskutečňuje většina porodů, 
protože myastenie není dědičnou cho-
robou v pravém slova smyslu a z těch-
to důvodů proto není třeba mít obavy 
z těhostenství, ale je třeba ho napláno-
vat, vystihnout optimální stádium cho-
roby a dbát zvýšené opatrnosti při péči 
o matku a následně o novorozence.

ZÁVĚREM
Touto chorobou trpěli lidé už od pra-
dávna, nicméně teprve v posledních 
letech vědci a lékaři pochopili, jak se 
tato nemoc rozvíjí. Přes obrovský po-
krok poznání však ani dnes není jasné, 
proč u někoho choroba propukne a ji-
ného ušetří. Myastenie patří mezi chro-
nické nemoci, u nichž se lékaři snaží 
dosáhnout co možná úplného potla-
čení původních příznaků, samovolný 
ústup obtíží je u myastenie výjimečný. 
Myastenie je závažným, ale léčitelným 
onemocněním. 
I se zdánlivě nevyléčitelnou chorobou 
lze žít kvalitní život, radovat se z běž-
ných věcí a nenechat se otrávit zbyteč-
nými starostmi. 
Ve STATIMu č.4 bude uvedena kazuisti-
ka k dané problematice.
Jitka Albrechtová, Stanislava Šťástková

Neurologické oddělení 
Nemocnice Děčín, o.z.

Stanislava Šťástková



Mikroskopická endonazální chirurgie v Masarykově nemocnici

Mikroskopická endo-
nazální chirurgie je 
metoda, řešící přede-
vším zánětlivá one-
mocnění nosu a ved-
lejších nosních dutin 
přístupem přes nosní 
vchody bez zevních 
řezů na obličeji.
Jde o metodu moder-
ní, která nedevastuje 
skelet obličeje tak, 
jak tomu bylo v době 
před zavedením této 
metodiky do 90. let. 
Od operací, které byly 
prováděny ze zevních 
řezů, známé jako ope-
race dle Jansena-Rit-

tera, Becka, Kiliana , Caldwel-Luca, bylo prakticky upuštěno 
pro své značné nevýhody, jako je jizvení v oblasti obličejo-
vého skeletu, špatná funkční schopnost VDN atd.
Mikroskopická endonazální chirurgie řeší problematiku 
funkčním přístupem tj. odebíráním pouze patologických 
útvarů a dále se snaží o nastolení původních anatomických 
a fyziologických poměrů, především v oblasti vývodů vedlej-
ších nosních dutin tzv. OMK.
Metodika se postupně rozvíjela tak, že se během doby, kro-
mě zánětlivých onemocnění VDN, začala řešit i problemati-
ka např. malých nádorů v oblasti nosu a paranazálních dutin 
baze lební. Z tohoto přístupu se dají řešit i nekomplikované 
likvorey, dále pak stenózy slzných cest a operace anatomic-
kých deformit dutiny nos-
ní, vedoucí k jejich neprů-
chodnosti a ještě mnohá 
další onemocnění nosu 
a paranazálních dutin.
Mikroskopická endonazál-
ní chirurgie byla zavedena 
jako první v Českoslo-
vensku na oddělení ORL 
a chirurgie hlavy a krku 
na základě zkušeností ze 
stáží v Kruppově nemoc-
nici v německém Essenu. 
Současně byla do Česko-
slovenska zavedena i en-
doskopická metoda praco-

vištěm hradecké ORL kliniky. Metodiky jsou plnohodnotné, 
obě mají určité výhody, ale i nevýhody. Mikroskop např. 
nedohlédne „za roh“. Tam se musí pomoci endoskopem. 
Endoskopista má zase často problémy s náhlým krvácením, 
které mu jeho optiku „zaslepí“. Mikroskop používá ORL lé-
kař denně, např. při vyšetření a operacích uší, takže je s tím-
to přístrojem zvyklý denně rutinně pracovat. Zorné operační 
pole je při této metodě široké a další jeho výhodou je, že 
operatér použije obě ruce k operování, což u endoskopické 
metody není možné.
Mikroskopickou endona-
zální chirurgií se řeší i zá-
nětlivá onemocnění para-
nazálních dutin dětí, což 
v minulosti kromě zánět-
livých očních a intrakrani-
álních komplikací, nebylo 
možné kvůli devastaci roz-
víjejícího se splanchnok-
rania. 
Do dnešních dní jsme 
touto metodou provedli 
více než 3500 endonazál-
ních zákroků všeho druhu 
v dané indikační šíři. 
Metoda je propracovaná 
do všech detailů a poslední dobou používáme k operacím 
ORL shaver.
Mikroskopická endonazální chirurgie zakládá možnosti 
interdisciplinárního přístupu, především s očními lékaři 
a i s neurochirurgy . 
Naší ambicí je kompletní přístrojové vybavení endoskopic-

kou technikou tak, abychom mohli spojit 
výhody obou metod a to jak mikroskopic-
ké, tak i endoskopické. 
Tím bychom se stali jediným pracovištěm 
v ČR, které by bylo schopno použít obě 
metody souběžně se zvýrazněním jejich 
výhod. Přineslo by to značnou výhodu 
i v oblasti edukační činnosti, jejíž dokla-
dem je i kniha nazvaná Mikroskopická en-
donazální chirurgie autorů: Karel Sláma, 
Karel Sláma, jr. vydaná v Malé monografii 
renomovaného nakladatelství GRADA. 

prim. MUDr. Karel Sláma
Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku 

Masarykova nemocnice v Ústí n.L., o.z.

Redakce STATIMU nabízí možnost všem zaměstnancům zdravotnických profesí KZ, a.s. k uveřejnění příspěvků a za-
jímavých námětů do této přílohy časopisu Infolisty. Zveřejněte nové odborné zdravotnické zajímavosti, zpropagujte 
zajímavé pracoviště, osobnosti nebo diagnostickou a léčebnou metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat!
Neváhejte a napište nám! Příspěvky jsou ohodnoceny kreditními body.
Kontakt: Jiřina Suchá, Tiskové a organizační oddělení KZ, a.s., tel.: 477112030, e-mail: jirina.sucha@mnul.cz
Bc. Anna-Marie Malá, hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o.z., tel.: 474447395, e-mail: anna.mala@nspcv.cz 
Mgr. Hana Plachá, vedoucí odboru vzdělávání KZ, a.s., tel.: 477114118, e-mail: hana.placha@kzcr.eu

prim. MUDr. Karel Sláma

zleva MUDr. Karel Sláma jr., MUDr. Karel Sláma
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