
UNlVERZITA KARLOVA 
FAKULTA TĚLESNÉVÝCHOVY A SPORTU 

KATEDRA FYZIOTERAPIE 

Bolesti ramenních kloubů v rámci 
diagnózy cervikobrachiální syndrom 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Vedoucí práce Vypracovala: 
Mgr. Agnieszka Kaczmarská Michaela Lucáková 

Praha,2007 



SOUHRN 

Český název: Bolesti ramenních kloubů v rámci diagnózy cervikobrachiální syndrom 

Anglický název: Shoulder pain in cervikobrachialgia syndrome 

Vypracovala: Michaela Lucáková 

Vedoucí práce: Mgr. Agnieszka Kaczmarská 

Cíl: bakalářská práce vznikla na základě povinné praxe v období 22.1. - 16.2.2007 na Klinice 

rehabilitačního lékařství ve FNKV. Cílem mé práce bylo v první části rešeršní zpracování 

dané problematiky, kde jsem se zabývala cervikobrachiálním syndromem jako celku i jednou 

z jeho hlavních příčin- poruchami v ramenním kloubu. V druhé části jsem využila nasbfrané 

teoretické poznatky v praxi. Sledovala jsem patogenezi a průběh změn v konkrétním případu. 

Metodika: ve speciální části se zabývám kazuistikou pacientky, které byly diagnostikovány 

četná onemocnění. Po vstupním kineziologické rozboru a stanoveni pravděpodobné diagnózy 

se následně snažím aplikovat nasbírané poznatky z fyzioterapie k úpravě funkčních poruch. 
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většinou pozitivní a po 14 dnech soustavné léčby jsme mohli subjektivně i objektivně 

pozorovat výrazné zlepšení celkového stavu. Míru bolesti obou ramenních kloubů jsme však 

ovlivnit nezvládli. Zabývání se touto problematikou bylo pro mne velikým přínosem, jelikož 

jsem měla možnost se poprvé jak prakticky, tak teoreticky vypořádat s tak obtížným 

případem. 
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Katedra Fyzioterapie 

1. ÚVOD 

Bakalářská práce 
Úvod 

Diagnóza CB syndromu je velmi nespecifické onemocnění, která má u každého 

pacienta vždy různé příznaky, průběh i reakci na terapii. Charakter onemocnění není přesně 

určen, tudíž ani léčba se nedá řídit přesnými pravidly. Bolest jako faktor je velmi subjektivní 

pocit, který nelze přesně změřit a ovlivnit lze pouze přes endogenní procesy organismu. 

Ramenní kloub je jeden z nejsložitějších a nejvíce namáhaných kloubů v těle. Jeho léčba je 

opět svízelná z důvodu široké škály příčin obtíží. 

CB syndrom patří mezi multifaktoriální onemocnění, u kterého je výskyt čím dál 

častější, zejména v civilizovaných zemích. Roční výskyt CB syndromu tvoří asi 20% 

z veškerých vertebrogenních algických onemocnění. Z toho 16% připadá na muže a 23% na 

ženy. [20] 

Definice bolesti [ll] 

dle SW na základě def"mice mezinárodní společnosti pro studium bolesti z roku 1979 

"Bolest je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost spojená s akutním nebo 

potenciálním poškozením tkání, nebo který je v termínech takového poškození popisován." 

Definice se vztahuje i na stavy, kdy bolest trvá, přestože vyvolávající příčina již nepůsobí, 

nebo není objasněná, či dokonce není a ani nebyla přítomna. 
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FTVSUK 
Katedra Fyzioterapie 

2. Obecná část 

2.1 Cervikobrachiální syndrom 

2.1.1 Definice 

Bakalářská práce 
Obecná část 

Cervikobrachiální syndrom (CB syndrom) patří klinicky mezi vertebrogenní algické 

syndromy. Je popisován jako funkční porucha v oblasti krční páteře, ramen a zejména 

cervikothorakálm'ho přechodu. Charakteristická je difúzní i vystřelující bolestivost v této 

lokalizaci, která obvykle směřuje z oblasti krční páteře do ramene a horní končetiny, někdy 

až k prstům. Bolesti jsou provázeny vegetativními příznaky, cyanózou, pocitem chladu, 

edémy, zvýšenou potivostí nebo dysestéziemi v nejrůznějších částech horních končetin. [18] 

CB syndrom je označován jako pseudoradikulámí syndrom, což znamená, že bolest 

nevyzařuje do končetiny v příslušném kořenovém dermatomu, ale difúzně, neohraničeně. 

Klinicky zde nedochází k postiženi nervových kořenů, čití ani reflexů. Příznačná bývají 

omezeni pohyblivosti krční páteře a ramenních kloubů. CB syndrom může vznikat i u 

kořenových syndromů. Někdy nacházíme mezi oběma syndromy plynulé přechody. [2, 18] 

Je-li porucha v cervikothorakálním přechodu, nemusí pacient subjektivně pociťovat 

větší bolestivost, neboť tato oblast má relativně málo receptorů pro bolest. Příznačné jsou 

pocity napětí v (zejména v oblasti horní části m.trapezius, ale i dalších šíjových svalů). 

Objektivně je vidět edematózni prosáknutí v místě C/Th přechodu s kontrahovanými svaly 

šíje. Lze pozorovat i poruchu pohyblivosti krční páteře (zejména C!Th přechodu do rotace) a 

ramenních kloubů. Dochází ke změnám aferentni (různé poruchy citlivosti) i eferentni 

signalizace (oslabeni svalové síly). Vznikají poruchy inkoordinace, které mohou vést 

k přetíženi mnoha svalů i jejich úponů. [12, 14] 

Oblast míchy a všech aferentnich zakončeni kolem C!Th přechodu je funkčně úzce 

propojena s vegetativními centry v oblasti krční, hrudní páteře i v oblasti prodloužené míchy 

a spodiny 4.komory mozkové, což může způsobovat nejen trofické poruchy na horní 

končetině (poruchy prokrvení, edémy), ale i nauseu, zvraceni, závratě, poruchy zraku i sluchu 

(včetně tinnitu). [12] 

2.1.4 CB syndrom na základě degenerativních změn 

Jednou z častých příčin cervikobrachiálního syndromu bývají různá degenerativní či 

zánětlivá onemocněni kloubů. Může se jednat jak o postižení ramenm'ho kloubu 

(acromioklavikulárm'ho, stemoklavikulárního nebo glenohumerálniho kloubu), tak o funkční 
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Bakalářská práce 
Obecná část 

poruchy v oblasti krční a horní hrudní páteře na základě degenerativních změn. Průběh 

degenerativních změn se odehrává tak, že v první fázi je postižena chondrosynoviální 

membrána a až poté chrupavka. Současně dochází ke sklerotizaci chrupavky a k podráždění 

subchondrální vrstvy kosti. Jako reakce na tyto destruktivní změny vzniká remodelace 

subchondrální vrstvy a okraje obratlových těl a kloubů. V oblasti páteře patří degenerativní 

změny mezi nejčastější chorobné změny. Rozsah těchto změn vždy nemusí odpovídat 

klinickému nálezu. Závažné degenerativní změny pro vznik CB syndromu bývají ty, které 

jakkoli mění poruchy stereotypu, jsou bolestivé nebo se dostávají do kontaktu s nervovými 

strukturami. [2, 14, 18] 

Diskopatie je obecné označení pro degenerativní postižení meziobratlové ploténky. 

Dochází ke změnách v její architektonice a uvolnění anulus fibrosus a vyklenutí nukleus 

pulposus - protruze disku. Při ruptuře anulus fibrosu a výhřezu vyklenující se části ploténky 

vzniká hernie disku. Uvolněním části disku vzniká volný sekvestr, průnikem skrz zadní 

podélný vaz dochází k transligamentózní extruzi. Všechny tyto diskopatie mohou způsobovat 

kořenovou iritaci při CB syndromu. Může se objevit diskopatie i bez kořenové komprese. Ta 

může být příčinou bolestivosti, která je difúzního charakteru a neobjevuje se v příslušném 

dermatomu. Dále může způsobovat funkční blokády, svalový spazmus kolem postiženého 

segmentu a následně i změny pohybového stereotypu. Při pohybu může dojít k omezení 

pohyblivosti v segmentu nebo k dráždění okolních struktur. Tyto diskopatie můžou 

způsobovat i přenesenou bolest. Spondylóza popisuje degenerativní změny na okrajích 

obratlových těl, kde vznikají výrůstky- osteofyty. Osteochondróza je naopak degenerativní 

onemocnění disku s osteofyty. Při spondylartróze vznikají degenerativní změny na 

skloubeních intervertebrálních nebo unkovertebrálních. Na vzniku cervikobrachiálního 

syndromu se nejvíce podílejí osteo[vty processus uncinatus - typické pro toto postižení bývá 

závislost bolesti na poloze hlavy. Příznaky bolesti vyzařující v příslušném dermatomu, budou 

popisovány níže u kořenových syndromů, což může vést k záměně s radikulámím 

postižením. Liší se průběhem onemocnění, kdy u této diagnózy bývá spíše typický chronicko

recidivujíci průběh v období měsíců i let se střídáním bezpříznakových intervalů. Časté 

bývají noční parestézie provázené sníženou bolestivosti v příslušném dermatomu. [2, 26] 

CB syndrom může být zapříčiněn i degenerativními změnami v oblasti ramen. Může se 

jednat o degeneraci kloubní chrupavky - artrózu. Nemocný mívá výrazné bolesti zejména 

klidové a startovací, která se po krátké době zmírní. Objektivně lze pozorovat otoky, 

zarudnutí a snížený rozsah pohybu. Pacient je citlivý na chlad a změnu počasí. Artróza může 

být zapříčiněna také ukládáním vápenných solí v postižené šlaše nebo v tl'hovém váčku, 

zánětlivým postižením kloubu, systémovým onemocněním pojiva aj. [2, 21, 26] 
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Revmatoidnf artritida- patří mezi nejčastější zánětlivé revmatické onemocnění. Prvním 

příznakem revmatoidní artritidy krční páteře nebo glenohumerálm'ho kloubu může být právě 

cervikobrachiální syndrom. Postižení krční páteře je zapříčiněno destrukcí kloubních i 

kostěných struktur a ligamentózm'ho aparátu synovitidou·. Tento proces vede k instabilitě a 

subluxaci krční páteře. Při postižení glenohumerálm'ho kloubu je objektivně patrná omezená a 

bolestivá zevní rotace a abdukce tohoto kloubu. Palpačně je kloub velmi bolestivý a zduřelý. 

Součástí onemocnění je i postižení dlouhé hlavy m.biceps brachii a rotátorové manžety či 

degenerativních změn na hlavici humeru a v místě úponu svalů rotátorové manžety. 

Revmatoidní artritida nemusí postihovat jen samotný glenohumerální kloub, ale často 

nalezneme i erozivní změny na akromioklavikulárním kloubu, vznik osteofytů či degeneraci 

interartikulárního disku. Při dlouhodobém postižení se většinou objeví svalová atrofie 

pletence ramenního a trvalá addukční kontraktura.[21, 26, 28] 

Příznaky degenerativního onemocnění závisí na místě i druhu poškození. Je-li postižen 

nervový kořen, vznikají příznaky nervového dráždění. 

2.1.2.CB syndrom na základě kořenové komprese 

Vyvolávající příčinou radikulárního postižení bývá zvýšená zátěž, prudší pohyby nebo 

prochlazení. Příčinou kořenové komprese mohou být i degenerativní změny krční páteře. 

Např. spondyloartróza s osteofyty a následným zúžením příslušného foramen intervertebrale, 

ale i osteochondróza. Méně často dochází v krční páteři k protruzi disku či herniím. 

Nejčastěji bývají postižené nervové kořeny C5,6,7 a 8. Při postiženi míšního kořene je 

typická přítomnost specifické výpadové radikulární poruchy v příslušném dermatomu a 

myotomu. Kořenová bolest však nemusí vždy postihovat celý dermatom, ale stačí jen jeho 

část. Při kořenovém syndromu krční páteře je nápadné, že řadu let předcházejí lokalizované 

bolesti v šíji a nekořenový CB syndrom. [2, 26] 

Kořenový syndrom C5 - senzitivně je postižena oblast od ramene do poloviny paže, 

porucha citlivosti a bolest v oblasti ramene. Na rozdíl od funkčních poruch ramenního kloubu 

se bolest v ramenním klubu nemění jeho zevní či vnitřní rotaci. Motoricky se objevuje 

porucha v m.deltoideus (nemožnost abdukce humeru), m.supraspinatus (abdukce humeru), 

m.infraspinatus (zevní rotace humeru), a flexorů lokte. Někdy může dojít i ke snížení 

bicipitového reflexu. [2, 26] 

Kořenový syndrom C6 - bolest vyzařuje z oblasti šíje do horní končetiny podél m. 

biceps brachii, laterální strany předloktí, na dorzální stranu ruky až do konečků palce a 

radiální strany ukazováku. V příslušném dermatomu je i porucha čití. Nejpříznačnější bývá 

motorické postižení um. biceps brachii a m. brachioradialis (flexe v lokti). Může dojít však i 
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k oslabeni m.infraspinatus (zevní rotace humeru), m.serratus anterior (fixace lopatky při 

zvedání paže), m.supinator (supinace předloktJ.') a m. extensor carpi radialis (extenze zápěstí 

s radiální dukcí). Již v časném stadiu se objevuje areflexie nebo hyporeflexie bicipitálního 

reflexu. [2, 26] 

KořenovÝ svndrom C7 - senzitivně se nalézá porucha od zadni plochy ramene, podél 

m.triceps brachii, posterolaterálni ploše předloktí a zvláště do středniho prstu. Oslabeni m. 

triceps brachii si nemocný všimne až při různých aktivitách vyžadující forsírovanou extenzi 

v ramennim kloubu. Dále bývá postižen i m. pectoralis major (addukce ramenního kloubu), 

m.pronator (pronace předloktt'), extenzory zápěstí, m.latissimus dorsi (addukce a vnitřni 

rotace humeru). Je patrná areflexie či hyporeflexie tricipitálniho reflexu.[2, 26] 

Kořenoyý syndrom C8- objevuje se u postiženi segmentu C7-Th1. Na paži a předloktí 

se často dermatomy překrývají s kořenovým syndromem C7. Bolest se propaguje ale spíše na 

ulnárni stranu předloktí do 4. a 5. prstu. Motorická porucha se může nalézt u m. triceps 

brachii, m.extensor carpi ulnaris, flexorů zápěstí, drobných svalů ruky (potíže s úchopem). 

Při postiženi kořene C8 se objevuje nejmenší bolestivost, neboť v tomto segmentu převažuje 

množství motorických vláken nad senzitivními. [2, 26] 

2.1.3 CB syndrom na základě úžinoyých syndromů 

Skalenový syndrom - jedná se o útlak plexus brachialis a arteria subclavia ve fissura 

scalenorum díky zvýšenému spazmu m.scalenus anterior. Příčinou bývá zejména abnormální 

tvar a postaveni !.žebra a tím nefyziologický průběh mm.scaleni. Subjektivně lze nalézt 

parestézie v oblasti ruky, které se zhoršují zatíženim, úklonem a rotací hlavy nebo 

abdukcí a elevací horní končetiny. Vede k atrofii drobných svalů ruky, zejména thenaru, 

bolesti a poruchám citlivosti na mediální straně horni končetiny. Objektivně je patrná snížená 

citlivost na přední straně paže až do prstů, později i edémy a cyanóza. [ 18, 21, 26] 

Pro ozřejmění skalenového syndromu používáme 

Adsonův test - provedeme maximální rotaci hlavy 

k postižené straně a hluboký nádech, palpujeme tep na 

stejnostranné arteria radialis. Pozitivní test je při sníženi až 

vymizení tepu a objeveni výše popsaných subjektivních 

příznaků. [ 18] 

Obr. 1: Schéma skalenového syndromu a jeho anatomické poměry [30] 
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Kostoklavikulární syndrom - vzniká útlakem arteria a véna subclavia v prostoru mezi 1. 

žebrem a klavikulou. Příčinou bývají blokády !.žebra a klavikuly, spazmus 

m.stemocleidomastoideus a hlubokých šijových svalů. Příznaky bývají podobné skalenovému 

syndromu. Potíže se zhoršují rotací hlavy na zdravou stranu. [ 18, 21, 26] 

Hyperabdukční syndrom - příčinou je útlak nervově cévního svazku pod m. pectoralis 

minor při abdukci horní končetiny. K diagnostice využíváme Allenův test- pacient rotuje 

hlavu ke zdravé straně a na postižené straně horní končetinu abdukuje v ramenním kloubu a 

flektuje v loketním kloubu. Palpujeme snížení pulsu na arteria radialis na postižené straně, 

pacient může pociťovat i parestézie v končetině. [18, 21, 26] 

Syndrom karpálnfho tunelu -jedná se o úžinový syndrom n.medianus pod ligarnentum 

carpi transversum v karpálním tunelu. Podle Rychlíkové vzniká často při degenerativních 

změnách a funkčních poruchách krční páteře či zápěstí. Příznakem bývá otok ruky, který 

vzniká zaškrcením cév v karpálním tunelu, jak z důvodu hypertrofických svalů, tak vlivem 

otoku pň poruše C!Th přechodu. Z útlaku n.medianus vznikají parestézie I.-III. prstu zejména 

v noci a jejich ztuhlost. V pozdějším stadiu ke patrná atrofie a snížená svalová síla thenaru. 

Nemocný nevytvoří kroužek z palce a malíku. Provokačním manévrem je elevovaná horní 

končetina s palmární flexí v zápěstí, kdy za 1 Os by se měly objevit parestézie prstů. Nebo 

maximální dorzální flexe.[12, 18, 26] 

Dalším testem pro ozřejmění syndromu karpálního tunelu je Tinnelův příznak - tlakem 

na místo mezi m.abductor pollicis a m.palmaris se objeví bolestivost tohoto místa či 

parestézie 1-III.prstu. Většinou je výbavný jen v počátečním stadiu onemocnění. [18] 

2.1.5 CB syndrom na základě zvýšeného svalového tonu 

Svalový tonus je určité výchozí napětí svalu, které nebylo vyvoláno volní kontrakcí, ale 

je nutné pro správné provedení pohybu a udržení vzpřímené polohy.[3] Na jeho regulaci se 

podílejí spinální struktury (proprioceptivní spinální reflexy a gama-systém), tonoregulační 

ústředí mozkového kmene (vestibulární apa 

Podle svalového napětí lze rozlišovat: 

- atonii - úplné vymizení svalového tonu 

- hypotonii - snížení svalového tonu 

- eutonii - normální svalový tonus 

- hypertonii - zvýšený svalový tonus 
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Pro CB syndrom je příznačná hypertonie ve svalech šíje a pletenců ramenních, zejména 

horní části m.trapezius a m.levator scapulae. Vznik a léčebné postupy jsou závislé na 

vzájemném ovlivnění CB syndromu a svalové hypertonie. 

Příčiny vzniku funkční hypertonie [3. 6. 161: 

Dysfunkce limbického systému -jedná se o poruchu spojů v oblasti archokortexu nebo 

amygdaly s paleokortexem, neokortexem, mnoha podkorovými strukturami, s perifériií či 

špatnou zpětnovazebnou regulací. Objektivně se projevuje hypertonem v oblasti mimického a 

žvýkacího svalstva, ramenního pletence a šíje (zejména v krátkých extenzorech šíje, v horní 

části m.trapezius a m.levator scapulae ). Dále hypertonem v oblasti pánevního pletence, 

zejména svalů pánevního dna. Klinicky nalézáme, že sval spontánně nebolí, ale je velmi 

citlivý na hlubokou palpaci, nápadné snížení svalového tonu v poloze vleže. Nápadné bývá 

také, že hypertonus se nevztahuje pouze na daný sval, ale zaujímá daleko širší oblast. 

Léčba spočívá ve zvýšení prahu dráždivosti a zlepšení reakcí na stresovou situaci. 

Využíváme celkové relaxace jako Schultzův autogenní trénink, některé techniky jógy, 

Jacobsonovu progresivní relaxaci, prvky shiatsu nebo cvičení podle Feldenkreise. 

Dysfunkce reflexního oblouku - v této situaci se jedná o poruchu intemeuronů na míšní 

úrovni následkem opakovaného přetěžování, kdy vzniká trvalá předrážděnost svalových 

vláken na jakýkoliv impuls. Hranice hypertonu se vztahují vždy jen na daný sval. Tento 

hypertonus lze nalézt na všech částech těla, ale nejčastěji bývají postiženy svaly šíje a 

ramenního pletence. Příznačné je, že antagonistická svalová skupina bývá naopak 

hypotonická. Léčebně se využívá PIR s kladením středně těžkého odporu. 

Na základě vnitřní inkoordinace ve svalu - základem tohoto hypertonu je nerovnováha 

mezi schopností svalu a nároky na něj kladenými. Jedná se o izolovanou poruchu relaxace 

( dekontrakce) několika svalových vláken. Výsledkem je horší prokrvení těchto svalových 

vláken a vzniklé metabolity dráždící nociceptory způsobují bolest, která opět zhoršuje 

primární poruchu. Svaly se kontrahují neekonomicky. Při kontrakci dochází ke stále většímu 

tonu hypertonických částí vláken a naopak prohloubení útlumu hypotonických vláken- TrP. 

Postiženy bývají zejména oslabené svaly, které jsou dlouhodobě přetěžovány (např.m 

trapezius, krátké extenzory šíje, břišní svaly aj). V terapii je důležité působit zejména na 

hypertonická vlákna svalu. Využíváme PIR s minimálním kladením odporu či baňk:ování. 

Na základě bolestivé iritace- tento svalový spazmus, zkrácení či kontraktura vzniká 

v důsledku nociceptivního dráždění z oblasti kůže, svalů, kloubů i vnitřních orgánů na 

základě viscerovertebrálních vztahů. Dříve byl předpokládán ochranný charakter tohoto 

hypertonu. Léčba je závislá na příčině, kde dle klinického nálezu využíváme např.měkké 

techniky, mobilizace, facilitační a relaxační metody, hlazení aj. 
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Svaloyým zkrácením -jedná se o sval, který za klidových podmínek nedosáhne plné 

protažitelnosti. Tím dochází ke snížení prahu dráždivosti svalových vláken a ke změnám 

elasticity. Následkem degenerace svalových vláken vzniká hypertrofie vmezeřeného vaziva. 

Tento zkrácený sval je stlačen ve fasciálním vaku, a tím omezuje cévní zásobení jednotlivých 

svalových vláken. Následně dochází k degeneraci svalových vláken a jejich nahrazení 

intersticiálním vazivem. Tímto vzniká další svalová ischemie, atrofie a postupné nahrazování 

svalových vláken vazivem. Tyto skutečnosti vedou ke snížení kvality svalové kontrakce a 

jeho výkonnosti. Sval je na pohmat bolestivý a dochází i ke snížení svalové síly. Může být 

postižen jakýkoliv sval, zejména ten s tendencí k přetěžování. V terapii volíme PIR 

s protažením, strečink, PNF aj. 

2.1.6 CB syndrom na základě funkčních kloubních blokád 

Funkční kloubní blokáda je charakterizována omezením či úplnou nemožností pohybu 

v kloubu. Funkční se nazývá proto, že nález je bez patomorfologických změn, lze ji odstranit 

a pohyb obnovit. Pružení chybí, ale bariéry lze dosáhnout. Při blokádě se nejedná jen o 

poruchu lokální, ale reflexně může vyvolat i poruchu vzdálenou. Např. syndrom karpálm'ho 

tunelu, epikondylitidy a další výše popsané poruchy. Blokádami může tak vzniknout i 

porucha difúmějšího rázu, CB syndrom, kdy nejtypičtější blokáda je v C/Th přechodu. Patrně 

primární příčinou funkčních kloubních blokád je porucha pohybových stereotypů. 

Sekundárně pak dochází k vzájemnému ovlivňování blokády a jím vyvolané poruchy. [3, 6] 

Subjektivním projevem funkčních kloubních blokád je omezení pohybu v různých 

směrech, bolest nebo např. citlivost na chlad v důsledku hyperalgických zón. Objektivně lze 

pozorovat opět omezení pohybu v růmých směrech, ale i kompenzační hypermobilitu a 

reflexní změny typu TrP, svalové spazmy a hypertonie.[3] 

Nejčastěiší blokády související s CB syndromem: 

funkčni kloubn[ blokády cervikothorakálního přechodu - největší predispozice je u lidí 

s předsunutým držením hlavy, pracujícím v předklonu hlavy, se zkrácenými svaly pletence 

ramenního a s chabým držením těla. Blokády cervokothorakálního přechodu jsou dle 

Rychlíkové velmi časté a většinou se sdružují i s blokádami v cervikokraniální oblasti, horní 

hrudní páteři a horních žebrech. Bolest při blokádách C!fh přechodu bývají dle lokalizace i 

konkrétních příznaků různé. Obvykle se vyskytují v šíji s vyzařováním do ramene nebo do 

horní končetiny,jsou závislé na pohybu či poloze hlavy.[18] 
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funkční blokáda 1-111 žebra- typické jsou bolesti, které vycházejí ze šíje a šíří se na 

horní a zadní stranu ramene. Blokády horních žeber se často sdružují s blokádami horní krční 

páteře (zejména v segmentu C2/3) i s blokádami v cervikothorakálním přechodu. Funkční 

blokáda I.žebra svým průběhem může připomínat scalenový syndrom, kdy jsou obtíže závislé 

na poloze hlavy, především na rotaci v kombinaci s malým předklonem a úklonem hlavy. 

Objektivně můžeme najít na straně léze omezenou vnitřní rotaci v ramenním kloubu, rotaci 

hlavy a spazmus m.scaleni. Celkově lze nalézt svalové spazmy paravertebrálního svalstva, 

omezené pružení 1.-lll.žebra či palpační bolestivost angulus costae. [18] 

2.1. 7 CB syndrom na základě vertebroviscerálních vztahů 

Funkční poruchy organismu mohou být způsobeny nejen z oblasti pohybového aparátu, 

ale je nutné vždy diferenciálně odlišit případnou poruchu vnitřních orgánů. Poruchy 

pohybového ústrojí mohou napodobovat onemocnění vnitřních orgánů a naopak postižení 

viscerální může být příčinou funkčních poruch pohybového aparátu. Důvodem je jejich stejná 

segmentová inervace, kdy při podráždění jakékoliv části reflexního oblouku, dojde 

k odpovědi opět ve všech jeho částech. Reflexní oblouk je složen z těchto částí: periferní 

orgán - aferentní signalizace do segmentu - CNS - eferentní signalizace k výkonnému 

orgánu a zpět. Porucha může být jak v oblasti segmentu, tak výkonného orgánu.[7, 13] 

Vliv interních onemocněních na pohybový aparát: 

Tonzilitida - při chronické a recidivující formě se může objevovat spazmus 

suboccipitálních svalů a blokády v hlavových kloubech, nejčastěji CO-l, které se po 

mobilizaci daných segmentů v mnoha případech upraví. [7,13]. 

Plíce a pohrudnice - v souvislosti s poruchou dýchacího systému bývají patrné 

blokády žeber a hrudní páteře v segmentech Th7-10, příznačné bývá také zkrácení horní části 

m.trapezius, m.pectoralis major a minor a naopak ochablá dolní část m.trapezius. N.phrenicus 

vycházející ze segmentu C3-4 inervující bránici, může reflexně způsobovat její spazmus a 

poruchy při dýchání.[7,13, 21] 

Srdce - tento reflexní vztah je označován také jako kardiovertebrální syndrom. 

Objevují se bolesti hlavně v hrudníku, obou ramen a levé horní končetiny. Konkrétně pro 

ischemickou chorobu srdeční bývají typické blokády v segmentu Th3-5, C/Th přechodu, 3.-5. 

žebro na levé straně, zvýšené svalové napětí s Trp v paravertebrálních svalech v oblasti Th 4-

8 zejména vlevo, m.pectorales vlevo, m.serratus anterior a m.subscapularis, horní části 

m.trapezius a mm.scalenii, které mohou právě způsobovat dechovou tíseň. Rychlíková 
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popisuje, že čím jsou reflexní změny výraznější a častější, tím je pravděpodobnější, že se 

jedná o kardiovertebrální syndrom. Naopak o vertebrokardiálním syndromu mluvíme, když 

bolesti lokalizované v přední stěně hrudníjsou vyvolány funkční poruchou páteře.[7,18] 

Játra a žlučník- reflexní změny se nejčastěji objevují v segmentu Th6-8 s vyzařující 

bolestí do pravého ramene. Bývá spazmus pravého m.trapezius (horní část), paravertebrálních 

svalů Th/L přechodu (zejména vpravo), blokády v segmentech Th8-10 a omezené rotace 

v pravém kyčelním kloubu.[7, 13, 18] 

Žaludek a duodenum - při onemocnění těchto 2 orgánů jsou reflexní změny na 

pohybovém aparátu totožné. Je patrná výrazná palpační bolestivost mm.recti abdomini 

vpravo, citlivost processus xiphoideus, spazmus m.psoas a m.iliacus. Hyperalgické kožní 

zóny jsou v segmentech Th4-1 O vpravo s blokádou a bolestivostí kostotransverzálních kloubů 

vpravo. [13,18] 

Vliv poruch pohvbového aparátu na interní onemocnění: 

Bolesti hlavy - příčinou bývají zejména svalové spazmy suboccipitálních svalů, horní 

části m.trapezius, m.levator scapulae a paravertebrálních svalů. Funkční blokády se objevují 

v hlavně v segmentech C0-2, v C/Th přechodu a reflexně i z SI skl. .[7, 13] 

Esophagus - porucha koordinace polykání, hypotonie či hypertonie jícnu může být 

zapříčiněna svalovým spazmem v oblasti šíje a pletenců ramenních, nalezneme blokády 

v segmentech C2-Thl [7] 

1-temperomandibulární kloub 

2-chondrosternální 

spojení 

3-hiátová hernie a její 

komplikace 

4-kostochondrální 

spojení 

5-onemocnění srdce 

6-onemocnění žlučníku 

7-onemocnění slinivky, 

8-onemocnění mediastina 

A B 

1 

6,7,8 

4 7,9 

a plic -·-·-- ----------'- -----------
9-perforovaný žaludeční nebo dvanácterníkový vřed 

1 

$,8 

5,8 

7,9 

Obr.2: Mapa vertebroviscerálních vztahů v oblasti šíje a ramen [21] 
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Epikondylitida - jedná se o postižení loketního kloubu. Epikondylitida může být 

radiální (tenisový loket) i ulnární (oštěpařský loket). Příčiny vzniku jsou jak z přetížení, 

blokádou hlavičky radia, po nárazech na zápěstí či předloktí, tak reflexně u 

cervikobrachiálního syndromu. Objektivně je nejvýraznější palpační bolestivost na radiálním 

nebo ulnárním epikondylu humeru, v oblasti hlavičky radia nebo v průběhu flexorů a 

extenzorů předloktí. Je-li příčina v poruše C!fh přechodu, jsou patrné kromě blokády v tomto 

segmentu i příznaky brnění, bolesti i další parestézie popisované mimo oblast lokte. Bolesti 

v oblasti lokte jsou provokovány zmáčknutím pěsti i zatížením. [12, 18, 26] 

Pancoastův tumor - diferenciálně je vždy třeba odlišit Pancoastův tumor a CB 

syndrom, neboť v počáteční fázi jsou jejich příznaky velmi podobné. Při Pancoastově tumoru 

je ale veškerá terapie neúspěšná. V pokročilejším stádiu vzniká Homerův syndrom, atrofie 

drobných svalů ruky a proměnlivé poruchy senzibility.[9, 18] 

Popisovaná reakce při CB syndromu: 

Syndrom kropenaté dlaně- tato netypická vegetativní reakce se projevuje mramorovou 

(kropenatou) kůží v oblasti dlaní a prstů ruky. Důvodem je jejich nedostatečné cévní 

prokrvení. Tento příznak si můžeme ozřejmit cévním testem: stiskneme a povolíme silně 

pěsti a při elevovaných horních končetinách až do pocitu únavy či bolesti. Pozorujeme 

"zbělení" rukou (dobu, rozsah, asymetrii). V druhé fázi necháme HKK volně viset podél těla 

a opět sledujeme prokrvení dlaní. Ve třetí fázi, je-li porušen krční sympatikus, dochází 

k výrazné kropenatosti dlani a prstů, kterou můžeme popsat jako bílé skvrny v růžovém 

prostředí (spazmus prekapilárních svěračů). [12] 

2.2. CB syndrom na základě afekce z ramenních kloubů 

Lidské rameno je složitá anatomická i biomechanická struktura, na jejichž pohybech se 

podílí celkem 5 kloubních spojení a 14 svalových struktur. Toto vzájemné propojení zajišťuje 

důležitou funkci při obsluze, lokomoci, gestikulaci člověka a jeho dalších denních aktivit. [1] 

2.2.1 Anatomické a biomechanické aspekty ramenního kloubu 

Ramenní kloub je složitá anatomická a funkční jednotka, která dohromady 

biomechanicky vytváří pletenec ramenní. Tento pletenec je složen z pěti odlišných spojů: 

Akromioklavikulárnf kloub, stemoklavikulární kloub, glenohumerální kloub 

thorakoskapulárnf spojení a subakromiální prostor. 
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V obou kloubech esovitě tvarované klavikuly jsou umístěny menisky, které vyrovnávají 

kloubní nerovnosti a tím zvyšují rozsah pohybu (dovolují rotaci a elevaci ramenního kloubu). 

Vlastní glenohumerální kloub je pň'bližně o 1/3 větší než kloubní jamka na lopatce, proto je 

na jejím obvodu umístěn vazivověchrupavčitý labrum glenoidale zvětšující její jamku. 

Nejvýznamnějšími stabilizačními prvky ramenního kloubu jsou jak pevný vazivový aparát, 

tak svaly pletence ramenního.[S, 14] 

Pletenec ramenní je tvořen třemi skupinami svalů: svaly spinohumerální (m.trapezius, 

mm.rhomboidei, m.Ievator scapulae, m.latissimus dorsi), thorakohumerální (m.pectoralis 

major, m.pectoralis minor, m.serratus anterior, m.subclavius) a svaly lopatkové a ramenní 

(m.deltoideus, m.teres major, m.teres minor, m.in:fraspinatus, m.supraspinatus, 

m.subscapularis). [5, 21] 

Na vnější straně je kloubní pouzdro zesíleno šlachy m.supraspinatus, infraspinatus a 

m.teres minor. Přední strana je zesílena ligamentum coracohumerale. V axile je zesileno 

šlachou m.subscapularis. Seshora je ramenní kloub částečně kryt processus coracoideus, 

akromiem a ligamentum coracoacromiale. Na ventrální straně se kloubní pouzdro vychlipuje 

v sulcus intertubercularis, kde je šlacha m.biceps brachii překryta pouzdrem a tlačena proti 

kosti.[S, 19] 

Mezi hluboké svaly ramenního kloubu, zajišťující jeho správnou fixaci řadíme svaly 

rotátorové manžety (m.teres minor, m.infraspinatus, m.supraspinatus, m.subscapularis). 

Jejich aktivita vždy předchází aktivitě povrchověji uložených svalů. Naopak nejpovrchnější 

vrstvou zevních svalů je m.deltoideus a m.teres major. Asi 1 cm od úponu m.supraspinatus na 

humeru je kritická zóna nedokonalého cévního zásobení a časté ruptury šlach zevních 

rotátorů. [5, 14] 

Pohyb ramenního kloubu včetně posunu lopatky po hrudníku se nazývá 

scapulohumerální rytmus (1 0°pohybu v ramenním kloubu do abdukce na 1 cm posunu 

lopatky). S věkem rozsah pohybů ubývá, v 70. letech až na ~ oproti mládí. [14, 19] 

2.2.2 Etiopatogeneze bolestí v ramenním kloubu 

Krajina ramene je rozsáhlá oblast, která je funkčně spojena s mnoha strukturami, které 

mohou tento kloub negativně ovlivnit. Každá ze struktur, podílející se na pohybu, může mít 

samostatnou lézi nebo se mohou léze kombinovat. Mohou se sem promítat bolesti např. z 

funkčních poruch v krční páteři, hlavových kloubech, přes cervikothorakální přechod, horní 

žebra, až po střední hrudní páteř. Bolesti mohou být způsobeny blokádou 

acromioklavikulárníého kloubu nebo svalovou poruchou. Mohou se zde projikovat i 
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onemocnění přenesené z vnitřních orgánů (srdce, plic, pohrudnice, žlučníku) a různá 

neurologická onemocnění. Další příčinou mohou být různá degenerativní a zánětlivá 

onemocnění ramenních struktur. [17, 26] 

V patologii ramene jsou rizikovými momenty rychlé a/nebo silové pohyby ve vnitřní 

rotaci v ramenním kloubu, které vyžadují adekvátní kontrolu rotátorů zevních. Pokud je tato 

"brzdící" funkce zevních rotátorů časově a výkonově nedostatečná, zvyšuje se riziko vzniku 

mikrotraumat nebo "funkčního přetížení" měkkých tkání.[1] 

Typické projevy CB syndromu při afekci z ramenních kloubů [18, 23, 26] 

• Bolest ramenních kloubů v klidu je minimální, naopak největší bolestivost je vyvolána 

pohybem. 

• Bolesti se zvyšují tahem a zapažením horní končetiny. 

• Při trakci krční páteře dochází k úlevě od bolesti. 

• Výrazná je noční bolestivost, která ruší spánek. 

• Jsou patrné segmentální příznaky typu hypestézie, parestézie, hyporeflexie, areflexie, 

svalové parézy, atrofie. 

• Dochází k omezení pohyblivosti krční páteře i ramenních kloubů, pohyb nebolestivý, 

zhoršení bolesti při pohybu v krční páteři. 

• Nacházíme TrP ve svalech šíje i pletence ramenního, segmentálnf bolestivost trnových a 

příčných výběžků obratle. 

Bludný kruh příčin bolesti ramenních kloubů [15]: 

Fyzické trauma ]mobilizace Zadržováni metabolitů 

Blokády páteře-+ Iritac~Bolest-+SvaLnapětí-+Zánět-+ Retrakce vaziva~ Funkční deficit 

t i t tedémt 
Emocionálnf napětí Infekce Ischémže tkání 
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2.2.3 Diferenciální diagnóza bolestí ramenního kloubu 

Vnitřní poruchy ramenního kloubu Zevní příčiny 

Artritida PolyrnyrugiereVTnatická 

• v rámci systémových nemocí Neurologické poruchy 
pojiva • Periferní neuropatie ". přerušení Cl 

• Infekční nervů 

• Krystalová (pseudodna, dna aj.) • Poškození brachiálního plexu 
• Při jiných nemocech ( borrelióza, • Komprese kořenů krční páteře 

spondyartropatie apod.) (především CS, C6, C7) 
Zmrzlé rameno • Míšní nebo centrální onemocnění 
Impingement syndrom Viscerosomatická a přenesená bolest 

• Krucifikující tendinitida Funkční poruchy 

• Subakromiální burzitida • Vadné pohybové stereotypy a 

• Degenerativni změny a ruptura postutální návyky 
rotátorové manžety (primární, sekundárm') • Blokády páteře 

• Změny v oblasti akromia Fibromyrugie 
Glenohumerální nestabilita Neurovaskulámí příčiny 
Poruchy šlachy dlouhé hlavy bicepsu • Thoracic outlet syndrom 
Traumatické a sportovní poškození • Trombóza axilární artérie či vény 
měkkých tkání a kloubu • Reflexní algodystrofie 
Poruchy v sternoklavikulárním a 
akromioklavikulárním skloubení 
Aseptická nekróza kosti 
Neoplazmata kosti a druších artikulámích 
tkání 
Obr.3: Diferenciální diagnóza bolestí ramenních kloubů [21] 

2.2.4 Zmrzlé rameno dle Cyriaxe (Adhezivní kapsulitida) 

Bolest ramenního kloubu může být způsobena netraumatickým i traumatickým 

postižením jedné nebo více měkkých struktur (svruů, šlach, burz, vazů, kloubního pouzdra 

nebo glenoidálního labra). Pojmem syndrom zmrzlého ramene je označována netraumatická 

porucha měkkých struktur, která se v žádném jiném kloubu kromě ramenního nevyskytuje. 

Příčina tohoto onemocnění je zatím neznámá, ale předpokládá se hormonální příčina, 

předešlá immobilita nebo postižení svruů rotátorové manžety. Patogeneticky dochází ke 

zvrásnění a slepení kloubního pouzdra zejména v axilámí části, kde je kloubní pouzdro 

nejvíce zřasené. Díky adhezi kloubního pouzdra dochází následně k výraznému omezení 

všech pohybů a bolestivosti ramenního kloubu. Konečnou fází je naprosté ztuhnutí 

ramenního kloubu a nemožnosti aktivní ani pasivni pohyblivosti. Průběh změn v ramenním 

kloubu lze podle Cyriaxe rozdělit do několika stádií: 
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1. stadium - začínají se objevovat bolesti jako při cervikobrachiálním syndromu -

bolesti v šíji s maximem v oblasti ramene. Následuje poměrně rychlé omezení pohybu 

s progredujícími bolestmi. Toto stadium trvá několik týdnů až měsíců. 

2. stadium - bolest se pomalu zmenšuje, ale pohyby v ramenním kloubu stále možné 

nejsou. Toto období je dlouhé několik týdnů až 3 měsíce. 

3. stadium (tzv.,tání") - začíná se pomalu obnovovat pohyblivost ramene, snižovat 

bolestivost, až se vše upraví do normálmbo stadia. Může se stát, že ale pohyblivost ramene 

zůstane v nějakém směru omezena nebo se postižení náhle objeví na druhém rameni. [18, 21] 

Četnost příčin netraumatického bolestivého ramene podle Vecchia [21]: 

Poruchy rotátorové manžety_ 65% 
Adhezivní kapsulitida ll% 
Poruchy akromioklavikulámího kloubu 10% 
Funkční poruchy krční páteře 5% 
Ostatní příčiny 9% 

2.2.5 Klinické yyšetření poruch v oblasti ramenního kloubu 

1 .anamnéza - je důležité zjistit zejména informace týkající se bolesti - druh, lokalizace, 

iradiace, postup vzniku, četnost, zda se s pohybem zvětšuje (pHpadně definovat druh 

pohybu), omezení pohybu, jeho časový původ a na okolnosti vzniku obtíží. Přenesenou bolest 

obvykle neprovází omezení pohyblivosti ramenního kloubu. [21, 26] 

2. aspekce- je třeba hodnotit klidové postavení, konfiguraci, deformity, trofiku a hledat další 

patologické odchylky celého pletence ramenního (21, 26] 

3. palpace - lze zjistit teplotu, tonus a další změny měkkých tkání. Při palpaci je třeba se 

zaměřit zejména na kloubní pouzdro, které je spojeno s manžetou rorátorů, ale hlavně i na 

akromioklavikulámí kloub a m.biceps brachii v bicipitální rýze. [21, 26]: 

4. pohyblivost aktivní a pasivní. stabilita kloubu -při intraartikulámím postižení se zjišťuje 

kapsulární vzorec (omezená ZR-ABD-VR). Dále je nutné vyšetřit joint play, celkový rozsah 

pohybů i pHpadnou bolestivost. Lze hodnotit stereotyp flexe a abdukce v ramenních kloubech 

a scapulohumerální rytmus. Pro hodnocení stereotypu abdukce by se mělo vycházet 

z funkčního svalového zřetězení a jeho patologických odchylek. Svalové smyčky tvoří 

funkční svalový řetězec, kdy porucha jedné části se může přeneseně objevit na poruše části 

druhé. Svaly níže popsaných smyček se aktivují při pohybech vždy současně, a proto jejich 

vzájemný vztah musí být v harmonii. 
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- pro rotaci lopatky: mm.rhomboidei - m.serratus anterior 

-pro elevaci a depresi lopatky: m.levator scapulae- m.trapezius (horní část) 

-pro elevaci a depresi lopatky: m.pectoralis minor- m.trapezius (dolní část) 

- pro protrakci a retrakci lopatky m.trapezius (střední část) - m.serratus anterior 

(horní a střední část) 

Svalové smyčky spojující lopatku s páteří [23]: 

- m.teres major- mm.rhomboidei 

- m.triceps brachii (dlouhá hlava) - m.latissimus dorsi 

Svalové smyčky na trupu [27]: 

Na zadní straně trupu - svalová smyčka začíná v oblasti pletence ramenm'ho od m.latissimus 

dorsi a přechází do lumbodorzální fascie téže strany. Tato fascie přechází na kontralaterální 

srtanu trupu přes processus spinosus na fascii gluteálního svalstva až do fascia latae 

kontralaterální strany. 

Na přední straně trupu - svalová smyčka vede od m.pectoralis maJor, přes hrudru'k a 

mm.obliqui externi do mediánní čáry a odtud přes mm.obliqui interni abdominis na 

ligamentum inguinale a do fascia latae kontralaterální strany. 

5. odporové manévry - při pohybovém odporu do abdukce zjišťujeme převážně lézi m. 

supraspinatus, do zevní rotace m. in:fraspinatus a m.teres minor, do vnitřní rotace m. 

subscapularis a m.teres major, do extenze m.triceps brachii, přímak ,,neseni tácu" je test na 

dlouhou hlavu m. biceps brachii. [21, 26] 

3. yybrané speciální testy - jedná se o izometrické kontrakce svalů zodpovědných za 

provedení určitého pohybu 

Testy na svaly rotátorové manžety a impingement syndrom [21. 23] - rychlý test na svaly 

rotátorové manžety: pacient sedí nebo stojí, HKK podél těla, 90°flexe v loketních kloubech, 

vyšetřující postupně klade statický odpor proti abdukci (test léze m. supraspinatus), zevní 

rotaci (m. infraspinatus a m.teres minor) a vnitřní rotaci ( m.subscapularis) 

Test na impigement syndrom podle Hawkinse a Kennedyho [21, 23]: - 90°abdukce a 

maximální vnitřní rotace v ramenním kloubu. Vyšetřující fixuje lopatku a druhou rukou 

položenou na proxim.ální části předloktí forzíruje další vnitřní rotaci a abdukci v ramennim 

kloubu. Objevující se bolest signalizuje tíseň v subakromiálním prostoru a útlak šlachy 

m.supraspinatus. 

Test podle Neera a Welsche [21. 23]- pacient sedí, vyšetřující stojící za pacientem zabraňuje 

druhostrannou rukou zevní rotaci dolního úhlu lopatky a stejnostrannou rukou drží 

testovanou HK v oblasti zápěstí. Zvedá extendovanou HK v loketnim kloubu do abdukce a 
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tím přibližuje trochanter major humeri a akromion. Objevující s bolest je známkou útlaku 

m.supraspinatus a dlouhé hlavy m.biceps brachi. 

2.2.6 Konzervativní léčba bolestiyých ramen a CB syndromu 

Konzervativni terapie je založena zejména na empirickém základě a tradici. Z toho 

důvodu je volena zejména léčba bezpečná, finančně nenáročná, s prověřenými a 

zdůvodněnými léčebnými postupy. [2] Cílem léčby je zejména rychlý návrat nemocného 

k běžným životním aktivitám. 

Terapie bolestivých ramen u CB syndromu probíhá vždy v závislosti na přesné příčině. 

Postup a cíl terapie bolestiyých ramen dle Huntera, Mackina a Callahana [ 5]: 

• Snížit bolestivost - aplikace tepla či chladu, elektroléčba. 

• Zajistit optimální posturu celého těla - vyrovnat těžiště nejen celého těla, ale i 

jednotlivých segmentů, důležité pro aktivitu správných svalových skupin při pohybu. 

• Vytvořit správnou polohu lopatky na zadní straně hrudníku - zajištěním svalové 

rovnováhy horních a dolních fixátorú lopatky. 

• Rozvinout dobrou pohyblivost a stabilitu lopatky ve všech polohách. 

• Relaxovat hypertonické a protahovat zkrácené struktury v _oblasti ramene a šije. 

• Zvýšit aktivitu deltového svalu a dolních fixátorů lopatky - nutné pro dobrou 

stabilizaci ramenního kloubu. Pro zajištění dobré funkce lopatky je nutná aktivace 

těchto synergistických skupin: 

- deltového svalu a svalů rotátorové manžety bez aktivace horních vláken m.trapezius 

- m. serratus anterior s flexorama ramenního kloubu 

- dolních vláken m. trapezius s abduktorama ramenního kloubu 

• Obnovit pohyblivost hrudních segmentů a žeber a nacvičit správný stereotyp dýchání. 

• Neuromotorický trénink - nácvik ADL. 

Akutní stadium [13,17, 18, 21, 29] 

V tomto stadiu je zapotřebí zejména zklidnit akutní proces a umožnit hojení měkkým 

tkáním. K tomu je využíván: 

Krční limec- doporučuje se nasazovat v neutrální či mírně flektované poloze hlavy. Jeho 

funkcí je dostatečně imobilizovat krční segmenty, udržovat tělesné teplo a znemožňovat 

nevhodné polohy. Jeho zapřením o okciput, ramena a stemoklavikulární kloub zajišťuje 

mírnou trakci. 
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Polohování - touto metodou se využívá gravitační síly k relaxaci měkkých tkání a tím 

udržování potřebného rozsahu pohybu. Polohujeme pacienta zejména do směru omezené 

pohyblivosti. Zaujmutá poloha by neměla být bolestivá. 

Horká role dle Briiggera- využívá se na místa, kde jsou velké lokální změny ve smyslu 

OGE (Obolenskaja Goljanitzki efekt). Pomocí její aplikace lze ovlivnit nejen místní otok, ale 

i vzdálené změny. Používá se bavlněný ručník, který se smotá do ruličky a do jeho středu se 

nalije horká voda. Aplikujeme na OGE změny hloubkovou přerušovanou masáží. 

Izometrická cvičení - zejména zádového svalstva a svalů pletence ramenního - svalová 

kontrakce by měla trvat min. 20 s, nejdříve lx denně, později cvičíme 2 x denně. 

Při'klad fyzikální terapie- Diadynamické proudy, 3min LP x 3 min LP, elektrody 10 x 15 

cm na oblast Cffh přechodu a obou ramen, intensita nadprahově sensitivní, denně, celkem 5x 

Trakce Cp či HK v ose humeru - můžeme užívat při pozdějším stadiu akutním i při 

chronických stadiích. Touto metodou zajišťujeme snížení napětí svalů a vazivových struktur 

v okolí kloubů, zmírnění bolesti. Zmírněním gravitačního tlaku se zvýší hydratace disku, 

kloubní plošky se od sebe oddálí, zlepší se venózní či lymfatický odtok, a tím dojde ke 

snížení edémů. Po trakci je dobré stabilizovat kloub vhodnými technikami, použít L TV či 

imobilizovat Cp na nějakou dobu krčním límcem. 

Chronické stadium [13,17, 18, 21, 29] 

Kromě výše popsaných metod lze použít následující terapeutické přístupy: 

Dechová gymnastika - dochází k ovlivnění nejen fyziologické aktivity svalů při stereotypu 

dýchání, ale i zlepšení pohyblivosti žeber a ventilace plic. 

Reflemí masáž- zejména sestava hrudní a sestava pro hlavu a šíji (myorelaxanční účinky, 

stimulace krevního a lymfatického oběhu). 

Agisticko-excentrické kontrakce (AEK) - lze používat jak k posilování, tak k relaxaci 

určitých svalových skupin. Agonistická skupina svalů se nejdříve vlivem koncentrické a poté 

excentrické kontrakce posiluje, přičemž antagonistická skupina (většinou zkrácená) se 

relaxuje. 

Postizometrická relaxace (PIR) - uvolňování svalových spazmů pomocí izometrické 

kontrakce agonistické skupiny svalů a následné volní relaxaci, využíváme facilitaci 

nádechem a výdechem. 

Mobilizace - zlepšení vzájemné pohyblivosti kloubní ploch přispívá ke zlepšení 

propriocepce z tohoto segmentu i okolní svalové aktivitě. 

Proprioneuromuskulárnf facilitace (PNF) - pomocí daných technik aplikujeme na 

svalovou skupinu jak s posilovacím, tak relaxačním účinkem. 
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Senzomotorika - cílem je vylepšit stabilitu a vzájemnou koordinaci svalových struktur, 

ovlivňuje se tím zejména hluboký stabilizační systém, autochtonní svaly páteře či krátké 

svaly nohy. 

Spinální cviky - pomocí rotačních cvičení páteře dochází k mobilizaci jednotlivých 

segmentů, protahování svalových struktur a tím k jejich facilitaci. 

Příklad fyzikální terapie - Interferenční proudy - transregionální aplikace na oblast Cffh 

přechodu a obou ramen, 15 min, step 3 min, intensita minimálně prahově sensitivní (f= 

100Hz), 3x týdně, celkem 9 x 

Spolupráce s psychologem, psychosociální rozbor 

2.3 Základní zásady prevence bolesti pohybového aparáju [18,26] 

> Vyhnout se předčasné posturální vertikalizaci dítěte, umožnit spontánní rozvoj 

motorických aktivit. 

> Nezaujímat po dlouhou dobu stereotypní polohu, měnit polohu po cca ~ hod, snažit se o 

udržení korigovaného sedu a stoje dle Bríiggera. 

> Pokud možno vyhýbat se stresovým situacím, minimalizovat nepříznivé faktory. 

> Pohyb by měl být přiměřený a pravidelný - věnovat se zejména adekvátnímu aerobnímu 

způsobu tréninku (plavání, cyklistika, rychlá chůze). 

> Vyvarovat se nadměrné fyzické i psychické zátěži na organismus. 

> Nácvik správného zvedání břemen - vykročit jednou DK a zvednout břemeno přes flexi 

v kyčelním a kolenním kloubu bez výrazného předklonu. 

> Vyvážená a pravidelná strava, dostatečný příjem vápníku zejména v prvních desetiletích 

života, snížení nadměrných tukových zásob. 

> Dostatečná regenerace organismu - zajistit si pro sebe dostatek volného času, věnovat se 

zálibám, dostatečný spánek. 

> Úprava pracovního prostředí -výška stolu, židle, počítač, vše by se mělo přizpůsobovat 

našim antropometrickým podmínkám, kdy postavení jednotlivých segmentů těla zajišťuje 

nejrovnoměrnější rozložení sil. 

> Vhodně zvolené lůžko- madrace by měla být tvrdá, z jednoho kusu a uvnitř by měla být 

vložena pfedpružená vložka (ta se přizpůsobuje tvaru těla a měla by být vyráběna na 

hmotnost pacienta). Hlava by měla být podložena polštářem, aby Cp byla v protažení páteře. 

> Při CB syndromu se nedoporučuje usínat v poloze vleže na břiše. Dochází tady k 

maximální rotaci hlavy, změně svalového napětí i zmenšení meziobratlových prostor, což 

nepřispívá k úspěšné léčbě. 
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v 

3.Cást speciální: 

Metodika 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Povinná zimní praxe probíhala na Klinice rehabilitačního lékařství ve Fakultní nemocnici 

Královské Vinohrady v Praze v období čtyř týdnů od 22.1.2007 do 16.2.2007 pod vedením 

Mgr. Jany Havlíčkové. Tato bakalářská práce vznikla na základě léčby pacientky s diagnózou 

cervikobrachiální syndrom. Hlavním příznakem této diagnózy byla bolestivost obou 

ramenních kloubů, která také pacientu přivedla k lékaři. Objevovala se nejen bolest 

ramenních, ale také kolenních a kyčelních kloubů bilat. V další řadě byl patrný spánkový 

deficit, který byl zapříčiněn bolestmi hlavy i obou ramenních kloubů, takže pacientka již 

dlouho trpěla nedostatečnou regenerací organismu. Tyto faktory přispěly ke snížení prahu 

dráždivosti a celkově zvýšenému psychickému a fyzickému napětí. Vznikl začarovaný kruh 

zvýšené tenze, bolestí a spánkové nedostačnosti, který byl navíc doplňován dalšími interními 

a sociálními problémy.Terapii jsme zvolili pomalou, spíše relaxační, ale častější. 

Pacientka absolvovala pod mým vedením celkem 16 terapeutických jednotek v době od 

5.2.2007 do 16.2.2007. Vzhledem ke skutečnosti, že zde pacientka byla na lůžkovém 

oddělení, mohla rehabilitace probíhat i 2x denně. První terapie se odehrávala zhruba od 8 hod 

do 9:15 hod, druhá terapie od ll do 12 hod. Probíhala-li terapie 2x denně, věnovala jsem se 

první hodině horní části těla, kdy jsem zlepšovala funkce horních končetin, šíje a celé oblasti 

trupu. Druhou terapeutickou jednotku jsem se věnovala naopak napravováním funkčních 

poruch dolní části těla od aker až po trup. Tím jsem se snažila ovlivnit pohybové poruchy 

z mnoha aferentních drah. Každá terapeutická jednotka byla zahájena kontrolním vyšetřením 

a zhodnocením aktuálního stavu pacienta. V samotné terapii jsem se snažila aplikovala 

všechny doposud naučené a pro pacientku vhodné fyzioterapeutické techniky: předehřáti, 

dechová cvičení, relaxační a posilovací techniky (PIR, AEK, PNF), mobilizace, 

senzomotoriku a řadu dalších postupů. 

Při vypracování bakalářské práce mi byly nápomocné zejména publikace od Prof. Lewita, 

Mudr. Rychlíkové, Mudr. Haladové, Doc. Pavlů, Prof. Amblera a Prof. Jandy. 

Vzhledem k tomu, že pacientka měla mnoho problémů, byla léčba mnohdy svízelná a 

nepředpokládatelná. Terapeutické procedury jsem přizpůsobovala aktuálnímu stavu a 

potřebám pacienta. 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

Během terapie byly vykazovány tyto kódy (pro dosažené vzdělání 918): 

21011 -kineziologický rozbor vstupní, kontrolní a výstupní 

21113 -ultrazvuk, horká role 

21215 - L TV instruktáž zácvik pacienta 

21221 - L TV na neurofyzio1ogickém podkladě 

21225- L TV individuálnf 

21413- MOB periferních kloubů a TMT 

21713 - reflexní masáž 
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3.1 Anamnestické údaje 

Vyšetřovaná osoba: K.Z., žena 

Ročník: 1954 

Diagnóza: Vertebrogenni algický sy Cp, Lp, CB sy bilat., zejm. dx. 

Vředová choroba duodena 

St.p. hysterectomie, appendectomie pro myomatosu 

St.p. hernie v jizvě 

BakaiMská práce 
Speciální část 

Status presens I. Pacientka přijata na lůžkové rehabilitační oddělení z důvodu bolesti obou 

ramenních kloubů, krční a bederní páteře na dobu 3 týdnů. 

Rodinná anamnéza 

otec - zemřel na CMP v 66 letech, jeho matka zemřela na karcinom dělohy 

matka - zemřela na C:MP v 72 letech 

- v 71 letech karcinom levého prsu s rozsáhlými metastázami - ozařování 

- artróza obou kolenních kloubů a ramenních kloubů od 45 let 

-její matka také rakovina (blíže si nepamatuje) 

!.bratr ( 46 let) - léčí se s onemocněním pankreatu (blíže pacientka neví) 

2. bratr (57 let) -artróza obou kolenních kloubů 

Osobní anamnéza 

běžná dětská onemocnění 

1986 - žaludeční vředy - léčeno konzervativně 

1994 -vředová choroba duodena -léčeno konzervativně 

prosinec 2006 - zánět pohrudnice, příčina neznámá, léčeno antibiotiky 

Operace: 

1994- tenisového lokte vlevo 

hysterectomie a appendectomie pro myomatosu klasickým břišním přístupem 

hernie v jizvě v oblasti levého třísla 

2004 - syndromu karpálního tunelu vlevo 

2006 - syndromu karpálního tunelu vpravo 

Úrazy: neguje 

GA - 3 děti (narozeni 1974, 1976 a 1981), 1 potrat spontánní - 1988, 1 umělá interupce -

1972; menses chybí od roku 2000, kdy byla hysterectomie, gynekologické prohlídky 

pravidelně 

SA - bydlí v rodinném domě na kraji vesnice s manželem a bratrem, bez schodů 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

PA - od 16 let pracovala jako brusička v dílnách po dobu cca 18 let (namáhavá práce 

v chladném prostředí, po celou dobu stoj), poté 4 roky v JZD (náročná manuální práce), 2 

roky na pásové lince (stoj, zvedání těžkých břemen, stereotypní práce), následovalo opět 8 let 

brusičkou, od listopadu 2006 na nemocenské, dominantní ruka pravá 

SpA - sporty jen rekreačně, dříve v létě cyklistika, turistika, již 5 let nesportuje 

AA- neguje 

FA- Nimesil (proti bolestem a zánětům), Contus, Tramundin (proti bolesti) 

Abusus -kouří cca 1 O cigaret denně, alkohol nepije (zakázáno z důvodu žaludečních vředů), 

káva 2-3x denně (ještě před rokem až 8 šálků denně) 

Pomůcky- žádné 

Nynější onemocnění 

1. Bolest v P ramenním kloubu, bodavá, bez iradiace, zhoršující v noci - pacientka 

nemůže ležet na P ramenním kloubu, při určitém nespecifickém pohybu vzniká tupá bolest 

přímo v P ramenním kloubu, která vede k probuzení. Lokalizována přímo v P ramenním 

kloubu, zhoršující se klidem a zmírňující se pohybem, bolest i svalů pletence ramenního a 

šíje. Začátek bolesti P ramennťho kloubu před cca I O lety, za další 2 - 3 roky vznikla bolest 

v L ramenním kloubu stejného charakteru. Stěžuje si na omezení pohyblivosti obou 

ramenních kloubů do všech směrů, omezení vznikalo pozvolně. Při práci bolest ani omezení 

pohybu nevadilo. Úlevové polohy nespecifické. 

2. Od 15 let věku bolesti hlavy v oblasti týlu a zadní strany celé Cp - bolesti převážně 

v noci, s klidem se obtíže zhoršují, při práci zmírnění. Bez nauzey, aury, přecitlivělosti na 

světlo nebo hluk. Vertigo při návratu z horizontální do vertikální polohy. Výskyt průměrně 2-

3 x týdně, naposledy před 3 dny. K utišení bolesti pomáhá jen lbalgin (600 mg), bere 

pravidelně při bolestech již 10 let, předtím acylpyrin. Jiný způsob léčby nezkoušela, pouze 

rehabilitace, které pomohly jen krátkodobě (1MT a klasické masáže na oblast šije - blťže viz 

předchozí rehabilitace). 

3. Od listopadu 2006 rozvoj bolesti Lp, která se vyprovokuje předklonem a projikuje 

do LDK po zadní straně stehna a lýtka, končí v polovině L lýtka. Tupá, difúmf bolest, bez 

parestézii či křečí. Samovolně se zmírní a vymizí za různou časovou dobu. 

4. Před cca 5 lety začala bolest obou kolenních kloubů (cca o ~ roku dříve P kolenní 

kloub než L), vzápětí obou kyčelních kloubů, bolest PiL vznikala zhruba ve stejnou dobu. 

Bolest hlavně v klidu a v noci, s pohybem se zmírní. Stěžuje si, že kvůli bolesti obou 

kolenních kloubů nedokáže stát déle než I O min. Doba chůze neovlivněna. Úlevové polohy 

nespecifické. 
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3.2 Předchozí rehabilitace 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Pacientka docházela přes 1 O let na pravidelnou rehabilitaci v místě bydliště (menší město 

v okrese Benešov) pro stejné potíže. Vždy se střídaly 2 měsíce intenzivní rehabilitace 

(pravidelná 2 x týdně) s měsíční rehabilitační pauzou - TMT a klasické masáž na Cp a Thp -

pacientka pociťovala úlevu a krátkodobé zlepšení bolestí hlavy, k dalším zlepšením 

nedocházelo, naposledy v létě 2006. 

3.3 Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta 
RTG LS p a L kyčelního kloubu ze dne 9 .ll 2006 

lehká sinistroskolióza Lp, pedikly zachovány, napřímení Th/L přechodu, staticky 

nevýhodné postavení sacra 

výška L obratlových těl v normě 

hraniční výška meziobratlových prostorů L 1 !L2 a L5/S 1, diskrepantní náznak 

Schmorlových uzlů na obratlových tělech 

incipientně defmovaná spondylosa Lp, lehká porosa skeletu 

lehká coxartróza s lehkým snížením kloubní štěrbiny, protažení hornťho okraje 

acetabula, lehká varosita krčku femuru 

RTG ramenního kloubu ze dne 16.5.2005 

L - artróza akromioklavikulárního skloubení, jiné změny patrny nejsou 

P - osteofyty 

I>alší)n(šetřeni: 

TK 115175 mm/Hg (normální klidová hodnota) 

Mamografické vyšetření ze dne 19.12.2006- nález negativní 

Revmatologické vyšetřenť zatím provedeno nebylo 

3.4 Indikace k RHB 
Kineziologický rozbor, nácvik správného stereotypu dýchání, relaxace přetížených svalů dle 

kineziologického rozboru, LTV dle kineziologického rozboru, reflexní masáž (sestava šíjová) 

- 1 Ox, senzomotorika, nácvik správného stereotypu chůze. 

Fyzikální terapie: 

Kontinuální ultrazvuk na oblast obou ramenních kloubů, šíje a m. trapezius - f = lMHz, ERA 

= 4 cm2
, dynamická aplikace, intenzita 0,8 W/cm2

, step 0,3 W/cm2
, délka 8 min na každou 

stranu, step 1 min, denně, celkem 12x 
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3.5 Diferenciální rozvaha 

Bakalářská práce 
Speciální část 

1. Příčina bolesti ramenních kloubů může být zapříčiněna např. postižením 

jednotlivých svalů pletence ramenního (přílišné přetěžování, nesprávné pohybové a polohové 

stereotypy, mikrotraumata), svalovými dysbalancemi v oblasti pletence ramenního, 

degenerativními změnami ramenního kloubu, syndromem manžety rotátorů , syndromem 

zmrzlého ramene, impengement syndromem, přeneseně z krční páteře, postižením 

subacromioklavikulámího prostoru, postižením pouzdra a burz ramenního kloubu, blokádou 

acromioklavikulámího nebo stemoklavikulárního kloubu, přenesenou bolestí na základě 

viscerovertebrálních vztahů (např.reflexními změnami po pleuritidě, žaludečních a 

duodenálních vředech), bolest L ramenm'ho kloubu přeneseně z hiátové hernie či její 

komplikace, retrográdně z oblasti zápěstí, kde byly operace syndromu karpálního tunelu bilat. 

(nociceptivní dráždění zjizev bilat.), nesprávné zapojování ruky do stereotypu úchopů a 

následné přetěžování svalů pletence ramenního), poruchou dechového stereotypu, 

radikulárním syndromem z oblasti krční páteře nebo na základě psychosomatických vztahů. 

2. Bolest hlavy může být provokována blokádami v Cp či v atlantooccipitálním 

skloubení, přetížením svalů v oblasti šíje a hlavy, intrakraniálním onemocněním (záněty, 

krvácení, nádory), nadužíváním analgetik, nedostatečnou hydratací, poruchami hlavových 

nervů (např.očním onemocněním, poruchou vestibulárního aparátu), venózními 

insuficiencemi. Může se jednat o bolest migrenózní, tenzí či či cluster headache. 

3. Bolest Lp a zadní strany LDK může být zapříčiněna radikulárním syndromem 

(spondylóza bederních obratlů, degenerativní onemocnění páteře, prolaps či protruze disku, 

dráždění kořenů míchy nádorem či zánětem) nebo pseudoradikulárním drážděním (blokádami 

v bederní páteři, sinistrokonvexním skoliotický držením Lp, úžinovými syndromy v oblasti 

LDK, degenerativními změnami meziobratlových prostorů), přenesení bolesti z kyčelních či 

kolenních kloubů, poruchou statiky Lp, svalovými dysbalancemi v oblasti pletence 

pánevního, žilními onemocněními. 

4. Bolesti kolenních a kyčelních kloubů mohou být způsobeny přenesenou bolestí 

z páteře, postižením měkkých tkání v oblasti kloubu, degenerativními nebo zánětlivými 

onemocněními kloubních struktur, městnáním tekutin v kloubech či dalším lokálním 

drážděním nervových zakončení. 

-30-



FI'VS UK 
Katedra Fyzioterapie 

3. 6 Vstupní kineziologický rozbor 

Status presens II. (ze dne 5.2.2007) 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Výška - 163 cm, váha - 100 kg, BMI - 37,63 kg/m2 - obezita (androidního typu) 

Orientovaná, spolupracuje, TF 88/min 

Subjektivně - pacientka se cítí nevyspalá a sklíčená z doposud neúspěšné rehabilitace. Před 2 

dny se objevila bolest v oblasti 6.-7. žebra vpravo v axiální čáře, která je vyvolána prudkým 

nádechem, kašlem a izometrickou aktivací flexorů trupu a krku v leže na zádech, citlivost 

změněna- pacientka udává ,jakoby se mfsto připravovalo na bolest" 

Objektivně - unavený výraz ve tváři (kruhy pod očima bilat.), při dotazu na bolest P 

žeberních oblouků se objevil pláč a strach z možných interních onemocněních 

Vyšetření stoje aspekcí: 

Zezadu 

DKK - stoj o normální šířce baze, paty kulaté bilat., klenba propadlá podélná i příčná 

bilat. (více podélná vpravo, více příčná vlevo), valgózní postavení v hlezenních kloubech 

bilat.(více vpravo) - zatížení mediální hrany chodidla bilat (více vpravo), hypertrofie m. 

soleus bilat. a celého průběhu lýtkových svalů bilat., L podkolenní rýha níže a více sešikmena 

mediokaudálně, vtažený hypertonus v polovině gluteální rýhy bilat.(pravděpodobně přetížené 

úpony ischiokrurálnfch svalů na tuber ischiadicum), L gluteálnf rýha níže a více sešikmena 

laterokaudálně 

Pánev -lehký posun doleva, P SIPS výše, P SIAS výše, P crista iliaca výše, anteverze 

30° bilat., rotace proti směru hod ručiček 

Trup - hypertonus v oblasti Michaelisovy routy s edematózním prosáknutím 

(asymetrické postavení - levá SIPS dále od LS než pravá), skoliotické držení s vrcholem v 

ThiL přechodu sinistrokonvexnf, rotace trupu vlevo, zejména v ThiL přechodu, lehký úklon 

celého trupu vlevo, hypertonus paravertebrálních svalů bilat. v Lp a střední Thp, hypertonus 

s edemazóznfm prosáknutím v Cffh přechodu, P thorakobrachiálnf trojúhelník větší 

HKK a pletenec ramenní - P lopatka výše a vzdálenější od páteře, dolní úhel více 

rotován zevně, hřeben lopatky směřuje více vertikálně a celá lopatka je více elevována a 

směřuje vpřed než L lopatka (větší protrakce), hypotonie v oblasti mezilopatkových svalů 

vpravo a dolních fixátorů lopatky bilat.(zejména vpravo), elevace a protrakce ramenních 

kloubů bilat. (ramenní kloub vpravo výše) 

lflava - rotace vpravo a mírný úklon vlevo - pravděpodobně přetížení vrchních části L 

m.sternocleidomastoieus 
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Zboku 

Bakalářská práce 
Speciální část 

P kolenní kloub v semiflexi, přetížený tractus iliotibialis vlevo, břicho výrazně 

prominuje (ochablé břišních svaly), hypotonie gluteálních svalů bilat., oploštělá hrudní 

kyfóza v horni hrudní páteři, hyperlordóza Lp, předsunuté držení hlavy, hyperlordóza Cp, 

protrakce v ramenních kloubech bilat. 

Zepředu 

DKK- kladívkovité prsty vlevo (2.-4.), P kolenní kloub oteklejší, ve vztahu k postaveni 

pánve je PDK ve větší ZR v kyčelním kloubu a L ve větší VR v kyčelním kloubu, hypertonie 

v oblasti pes anserinus bilat., hypertonie krátkých adduktorů bilat. 

'IrYR. - zvýšené napětí v oblasti nad symfýzou (vtažené), deviace pupku 

dextrokraniálně, bez linie pasu -ochablé šikmé břišní svaly 

HKK a pletenec ramenní- obě HKK jsou drženy vůči trupu ve flekčním, vnitfně 

rotačním a abdukčním postavení v ramenních kloubech, protrakce a elevace bilat. (více P), 

výrazné přetíženi kraniálnf části m.trapezius a m.levator scapulae bilat., semiflekční a 

pronačni držení v loketních kloubech bilat. (výraznější nálezy vpravo), L ruka od prstů po 

zápěstí výrazněji edematózně prosáknuta, supraklavikulární jamky zvětšené bilat - zvýšené 

napětí bilat., klíční kosti symetrické 

lflava - rotována vpravo (pravděpodobně z přetížení P m. stemocleidomastoideus) 

Obr. 4: Vyšetření stoje, pohled zezadu, zboku a zepředu při vstupním kineziologické rozboru 

Stoj na špičkách- větší hra šlach na LDK, varózní postaveni v hlezenních kloubech bilat. 

Stoj na patách - menší dorzální flexe v LDK, větší laterolaterálnf titubace v hlezenních 

kloubech LDK 

Vyšetřeni stoje pomoci olovnice 

- Spuštěná z týlu - prochází těsně vpravo gluteální rýhy a míří k P hlezennímu kloubu cca 1 

cm od mediánní čáry 

- Spuštěná z ušního boltce - hlava výrazně v předsunu, ramenní kloub mírně vpřed od 

pomyslné spojnice kořenových kloubů těla, jinak bez odchylek. Symetrické bilat. 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

-Spuštěná zjugulární jamky - pupík mírně vpravo, v oblasti hlezenních kloubů míří lehce 

doprava od mediální čáry 

Stoj na vahách- vpravo 55 kg, vlevo 45 kg 

Závěr: 

Vyšetření bylo po cca 1 O min přerušeno bolestí obou kolenních kloubů, pacientka si 

musela na 5 min odpočinout. Jsou patrné mnohé svalové dysbalance - v oblasti pletence 

ramenního nalezneme horní zkřfžený syndrom (pronační, flekční a vnitřně rotační 

držení v ramenních kloubech s hypotonickými mezilopatkovými svaly a dolními 

fixátory lopatek). Ochablé břišní a gluteální svaly na jedné straně a hypertonické 

paravertebrální svaly Lp se zvýšenou anteverzí pánve na straně druhé svědčí o dolním 

zkříženém syndromu. V oblasti zad je patrný vrstvový syndrom, kdy se střídají zóny 

hypertonické (paravertebrální svaly Lp a střední Th, Cffh přechodu) s hypotonickými 

svaly (dolní ftxátory lopatky, mezilopatkové svaly). 

Semiflekční postavení v P kolenním kloubu, kaudálnější posun L podkolenní rýhy a 

sešikmení pánve vlevo by mohly nasvědčovat kratší délce LDK. Rotace pánve proti 

směru hodinovách ručiček je v kraniálnějšfch segmetech kompenzována rotací trupu po 

směru hodinových ručiček (zejména v Th/L přechodu) a kaudálněji zevněrotačním 

postavením PDK a vnitřněrotačním postavení LDK v kyčelním kloubu. Hyperlordóza 

Cp a předsunuté držení hlavy bude pravděpodobně příčinou přetížení Cffh přechodu 

s edematózním prosáknutím. Dle postavení lopatek a HKK můžeme usuzovat na 

přetížení horní části m. trapezius bilat., m.pectoralis major a minor bilat., m serratus 

anterior zejména vpravo a dalších svalů pletence ramenního a šíje. Hypertonické krátké 

adduktory kyčelních kloubů bilat.a vtažená oblast nad symfýzou jsou ukazately 

hypertonu svalů pánevního dna, kdy příčinou bývají často dysfunkce limbického 

systému. Můžeme však pozorovat přetížení i mnoha dalších svalů a jejich úponů, 

zejména m.soleus, m. gastrocnemius bilat., ischiokrurálních svalů bilat. a tractus 

iliotibialis vlevo. Otok L ruky může být dán problémem v oblasti zápěstí vlevo i 

nedostatečností žilního či mízního sytému LHK. 

Při stoji na špičkách i na patách se zdůrazní nedokonalá stabilizace DKK v hlezenních 

kloubech bilat. Příčinou může být nedokonalá svalová či vazivová fixace. 

Z vyšetření stoje pomocí olovnice je viditelný výrazný předsun hlavy a mírnější 

předsun ramenních kloubů bilat., jiné stranové asymetrie patrné nejsou. Až vyšetření 

stoje na 2 vahách nám ukázalo nerovnoměmé zatěžování polovin těla, kdy vpravo 

dochází k zátěži o 1 O kg větší než v lev o 
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Testy na pohyblivost páteře 

Q2 Čepojevův příznak - 2 cm 

F orestierova fléche - O cm 

Thp: Ottova zkouška: reklinačni vzdálenost +lem 

Inklinačni vzdálenost + 1 cm 

1p: Schoberova zk. : + 4 cm 

Celá páteř: Stiborova zkouška : + 4,5 cm 

Thomayerova zkouška : + 17 cm 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Lateroflexe vpravo (rozdíl mezi výchozí polohou a max. úklonem vpravo): 14cm 

Lateroflexe vlevo: ll cm 

Závěr: 

Z vyšetřeni je zřejmá velmi malá pohyblivost celé páteře v sagitálni rovině - do flexe i 

extenze. Nejmenší rozvoj je patrný v hrudních, poté v bederních segmentech. Naopak 

kompenzační hypermobilita se vyskytla v Cffh přechodu. Úklon trupu vlevo je 

omezenější než úklon vpravo, což může být dáno jak blokádami v Thp, Lp, tak 

zkrácením P m.quadratus lumborum. 

Funkční zkoušky 

Trendelenburgova zkouška - negativní bilat., při stoji na LDK méně stabilní, zvýšená hra 

šlach LDK, elevace pánve vpravo a mírná rotace trupu doleva 

Předklon- velmi malá pohyblivost celé páteře, rozvoj v C!Th přechodu, v Th8-12 a lehce v 

L/S přechodu 

Adamsův test - při předklonu trupu nejdříve předbíhala L pol. trupu v obl. Thp a v P části 

Thp se vytváří val, poté se strany vyrovnají a sinistrokonvexní skoliotické drženi v Lp se 

vyhladí 

Záklon- bez jakéhokoliv pohybu v Th a Lp, pohyb byl vykonáván hlavně v C/Th přechodu a 

L/S přechodu 

Úklony - vlevo- patrné větší zalomení v C/Th přechodu a Th/L přechodu 

-vpravo- rozvoj plynulejší 

Fenomén předbíháni spin: L SIPS při flexi trupu předbíhá P SIPS 

Spine sign: pozitivní vpravo 
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Závěr: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Trendelenburgova zkouška poukazuje na nedokonalou svalovou koordinaci pletence 

pánevnťho, což může být dáno svalovou dysbalancí typu dolní zkřížený syndrom. Hra 

šlach při stoji na jedné DK poukazuje na špatnou funkci svalů nohy, zejména krátkých 

svalů nohy bilat. (více vlevo). Při stoji na LDK docházť k výrazné elevaci pánve vpravo. 

Při Adamsově testu zjišťujeme asymetrii paravertebrálních valů i vadné zapojování 

svalů při stereotypu předklonu. Skoliotické držení je jen statické - předklonem se 

vyhladí. Z funkčních testů máme podezření na blokádu pravého sakrioJiakálního 

skloubení. 

Sed 

-obě poloviny hýždě zatíženy rovnoměrně, zcela vyhlazená hrudní kyfóza i bederní lordóza 

(mírný náznak kyfózy v dolní Lp ), P SIPS výše, P SIAS výše, P crista iliaca výše. Většť 

elevace, VR a protrakce P ramenru'ho kloubu, rotace trupu vlevo od Th/L přechodu, rotace 

hlavy vpravo a mírný úklon vlevo 

Závěr: 

Postavení pánve ani trupu vsedě se příliš nezměnilo oproti postavení ve stoji. Z čehož 

bychom mohli usuzovat, že se buď DKK nepodílejí na sval dysbalancí v oblasti pánve 

nebo mohou být tyto dysbalance zafixovány dlouhodobě a pouhým sedem se 

nevyrovnají. 

Chůze 

- šír"ka baze v normě, delší stojná fáze na PDK, nedokonalé a asymetrické odvíjení plosky, 

dopadávání na LDK s lehkou flexí v kolenním kloubu, cirkumdukční pohyb a zvýšená VR 

v L kyčelním kloubu při kročné fázi, laterolaterální pohyb trupu od ThJL přechodu kraniálně, 

zcela bez souhybu HKK v ramenních kloubech, zvýšený souhyb v loketních kloubech, bez 

rotační složky trupu (mírný náznak souhybu trupu do rotace vpravo) 

Chůze po špiěkách- nestabilní, varózní postavení v hlezenních kloubech bilat, jinak bpn 

Chůze po patách- menší dorzální flexe vL hlezenním kloubu, zvládne ujťtjen pár kroků 
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Závěr: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Asymetrická chůze s výrazným dopadem na LDK je ukazatelem rozlišného zatěžování i 

nedostatečné svalové koordinace. Krok je nesouměrný, kdy stojná fáze na PDK je asi o 

113 doby delší než stojná fáze na LDK. Důvodem mohou být nejen svalové dysbalance, 

ale i neuvědomělé ulevování LDK. V ramenních kloubech nedochází k žádným 

souhybům, naproti tomu je při chůzi zvýšená flexe v obou loketních kloubech (možné 

přetížení flexorů lokte). Propadlé nožní klenby i asymetrické odvíjení plosky od 

podložky nasvědčuje nedokonalé propriocepci z této oblasti. Při chůzi nedochází 

k rotačnímu souhybu trupu, ale naopak je výrazný laterolaterální kyv trupu. 

Z modifikovaného vyšetření chůze se zvýrazní nestabilita v hlezenních kloubech bilat. 

Palpačni vyšetření měkkých tkání 

Vyšetření jizev 

1. Nad syrifýzou cca 4 cm dlouhá, směřuje laterolaterálně, po hysterectomii - dobře zhojena, 

volná, nebolestivá, citlivost nezměněna 

2. V oblasti L třísla ve tvaru kruhu, průměr cca 1 cm, po operaci kýly, dobře zhojena, bpn 

3. V oblasti ventrální strany zápěstí vpravo, cca 2,5 cm dlouhá, směřuje proximodistálně, po 

operaci syndromu karpálního tunelu vpravo, dobře zhojena, volná, bpn 

4. V oblasti ventrální strany zápěstí vlevo, cca 2,5 cm dlouhá, lokalizována proximodistálně, 

po operaci syndromu karpálru'ho tunelu vlevo, jizva neposunlivá - přirostlá v celém rozsahu, 

dobře zhojena, citlivost změněná (při palpaci pocity "mravenčení"), otok v oblasti L ruky od 

konečků prstů po zápěstí 

Vyšetření svalového tonu 

Žvýkací svaly - bez hypertonu i Trp 
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Legenda: 

Červená sytá - výrazný 

svalový hypertonus 

Červená světlá - mírný 

svalový hypertonus 

0-TrP 

+ - Periostový bod 

fy__ - výrazná palpační 
bolestivost 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Obr. 5 Nákres hypertonických oblastí na těle pacientky při vstupním kineziologickém 

rozboru 

Závěr: 

Hypertonus s palpační bolestivostí: v celém průběhu achillových šlach bilat.; laterální 

část m.gastrocnemius vpravo; pes anserinus bilat.; ischiokrurální svaly bilat.; krátké 

adduktory bilat.; m. medius bilat; m. quadratus lumborum bilat. (vlevo větší hypertonus, 

vpravo větší bolestivost); m. psoas major bilat, vpravo výrazná palpační bolestivost; 

m.iliacus bilat; m.piriforrnis bilat. (více P); m. supraspinatus bilat.;m. subscapularis 

bilat.; laterální část m. pectoralis major v přední axille a jeho úpony po celém stemu 

bilat.; celý průběh m. pectoralis minor i s jeho úpony na proc. coracoideus a na 3.

S.žebru; m. biceps brachii bilat. (TrP vpravo); extenzorová i flexorová skupina předloktí 

bilat; mm. scalenii bilat.; kraniální část m. trapezius bilat.- vpravo TrP v jeho laterální 

části; m. levator scapulae bilat.; m. stemocleidornastoideus vpravo v celém průběhu

Trp při úponu na processus rnastoideus; m. stemocleidomastoideus vlevo jen v horní 

části svalu; krátké extenzory šíje bilat. 

Hypertonus bez palpační bolestivosti: m. tenzor fasciae latae vlevo; paravertebrální 

svaly Lp bilat., zejména vpravo, nejvýraznější v ThiL přechodu bilat.; dolní Thp bilat 

(S reflex negativní); horní část m.rectus abdominis bilat. 

Bolestivé periostové body: hlavička fibuly vlevo, oblast trochanterů major bilat.; 

procesus transversi C2 bilat.; sacroiliakální skloubení vlevo; úpon dlouhé hlavy 

m.biceps brachii bilat.; úpon m.stemocleidomastoideus na processus mastoidei bilat. 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

Vyšetření reflexních změn 

Skin-drag 

v oblasti zad - větší potivost a vyšší teplota patrná v horních hrudních segmentech 

vlevo 

v oblasti předrú strany hrudníku - větší potivost i teplota patrná v horních 

hrudrúch segmentech vlevo 

v oblasti zadrú strany šíje a ramen- symetrické 

K.iblerova řasa 

na zádech vytvoření menší řasy v segmentech Th 6-8 vlevo, ThiL vlevo a Th 4-6 

vpravo 

v pření části hrudníku Th 6-8 vlevo 

v oblasti zadní strany šíje a ramen - vytvoření řasy menší vpravo, velmi bolestivé 

Posunlivost fascií 

Závěr: 

na zádech je pružení fascií omezeno kraniálním i kaudálním směrem v pravé 

polovině hrudníku 

na dolní přední straně hrudru'ku horší posunlivost fascií vpravo kraniolaterálním i 

kaudomediálním směrem 

v obl. sterna byla posunlivost do všech směrů symetrická 

v supraklavikulární oblasti napjatější fascie bilat. 

v oblasti šíje - omezené pružení fascií do rotace vpravo 

Vetší vegetativní projev autonomní nervové soustavy patrný v levé části zad. Na pravé 

polovině hrudníku je celkově menší posunlivost fascií. V segmentech Th6-8 vlevo se 

vytvořila menší Kiblerova řasa, což by nasvědčovalo např. blokádám žeber v daných 

segmentech. 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

Dýchání 

Závěr: 

vleže na zádech - horní hrudní, mělké, rozvoj dechové vlny omezený v celé hrudní 

páteří (zejména vpravo), 18 dechů/min 

Při dýchání dochází k přetěžování pomocných nádechových svalů. Zejména svalů 

kolem šíje. Hrudm'k zůstává v nádechovém postavení a nedovoluje dostatečné 

okysličení plic ani správné zapojení výdechových svalů. Je mělké a mírně zrychlené. 

Vyšetřeni HSS dle Australské školy: 

Závěr: 

flexe v kyčelních kloubech vleže na zádech - HSS oslabený bilat., vlevo souhyb 

pánve výramější, dochází k vyklenuti břišní stěny v horní části, mírné extenzi v 

Cp 

Oslabení HSS je zřejmé již z mnohých svalových dysbalancí. Dochází k vyklenuti 

břišní stěny v její horní části (což nasvědčuje ochablému m.transversus abdominis). 

Dále nacházíme oslabení hlubokých flexorů krku (extenze v Cp ), hypertonus svalů 

pánevního dna (viz vyšetření stoje) a tím dochází k nedostatečné fixaci celé páteře 

(zejména Lp ). Po slovní korekci ke zlepšení nedošlo. 

Antropometrie (viz příloha č.l) 

Závěr: 

Z antropometrického vyšetření délek DKK je zřejmé, že LDK je cca o 2 cm kratší než 

PDK, může to být dáno snížením kloubní štěrbiny vlevo (lehká coxartróza vlevo podle 

RTG vyšetření). Je viditelný otok celé PDK a hlavně P kolenního kloubu (možné 

zánětlivé postižem'). Délky HKK symetrické, levá paže má větší obvody než P, což 

může být zapříčiněno otoky i větší troftkou měkkých tkání. 
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Vyšetření zkráceních svalů dle Jandy: 

Svalová skupina L 
m. gastrocnemius O+ 
m. soleus 1 
ischiokrurální svaly 1+ 
adduktory kyčelního kloubu - dlouhé 1+ 
adduktory kyčelního kloubu - krátké 1 
m.tenzor fasciae latae 2 
m.rectus femoris 1+ 
m.iliopsoas 2 
m. piriformis 1 
m.quadratus lumborum (vleže na boku) 2 
paravertebrální svaly 2 
m.pectoralis major- část stemální dolní 2! 
m. pectoralis major- část stemální střední a dolní 2! 
m.pectoralis major- část klavikulární, m. pectoralis minor 2! 
m.trapezius - část horní 2 
m.levator scapulae 2 
m.stemocleidomastoideus 2 

Hodnocení: 
O- nejedná se o svalové zkrácení 
O+ - nejedná se o svalové zkrácení, pouze zvýšené napětí ve svalu 
1 - malé svalové zkrácení 
1 + - větší svalové zkrácení, lze odpružit 
2 - velké svalové zkrácení 
! - bolestivost při vyšetřování 

Závěr: 

p 

Bakalářská práce 
Speciální část 

O+ 
1 
1 
1+ 
1+ 
1 
2 
2 
2 
2! 
2 
2 !! 
2! 
2 !! 
2 
2 
2 

Svalové zkrácení je patrné na všech svalových skupinách. Nejvýraznější je v oblasti 

obou pletenců ramenních a Cp, což může být i důvodem bolesti hlavy a obou ramenních 

kloubů. Veliká bolestivost při vyšetřování svalového zkrácení P m. quadratus 

lumborum, m.pectoralis major a minor bilat. Svalové zkrácení posturálních svalů 

způsobuje svalové dysbalance v oblasti pletenců ramenních bilat., což může být jedním 

z důvodů bolesti ramen a cervikobrachiálního syndromu. V oblasti pletence pánevního 

a DKK mohou být příčinou lumbalgií. 
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Svaloyý test (viz příloha č.2) 

Závěr: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Vzhledem k četným svalových zkrácením (viz vyšetření výše) nebylo možné testovat 

sílu v plném funkčním rozsahu pohybu v kloubu, ale jen v maximálních rozsazích 

pacienta. Při vyšetřování jsme zjistili nejen mírnou bolestivost, ale i sníženou svalovou 

sílu téměř ve všech skupinách. Svalová síla může být snížena v důsledku bolesti, 

poruchou eferentní signalizace a nemusf se jednat o přímý vliv svalového oslabení. 

Pacientka cítila při vyšetřování lehkou bolest v místě svalových úponů, ale zejména byl 

patrný strach z bolesti, který zabraňoval přesnějšímu vyšetření svalové síly. 

Stupně 5, tudíž plné síly, jsme u žádné svalové skupiny nedosáhli. Na druhé straně jsme 

nikde nenalezli výrazné svalové oslabení (stupeň O, 1 které by mohlo nasvědčovat lézi 

motorických periferních nervů). Většina testovaných svalů odpovídala stupni 3, 

schopnost zvládnout pohyb proti zemské gravitaci.. 

Výrazné svalové oslabení na stupeň 2 zjištěno u těchto svalů: 

vlevo m.latissimus dorsi, m.deltoidesus pars medialis, m. supraspinatus, m 

subscapularis, m.teres minor. Svaly levého ramenního kloubu jeví známky většího 

oslabení než vpravo, kde byl naměřen stupeň 3. Může se jednat o aktuální i dlouhodobé 

snížení svalové síly. Oboustranně m.rectus abdominis, mm.obliquii bilat., 

m.iliopsoas, m.gluteus minimus a medius, m.tenzor fasciae Iatae. Oslabené hýžďové 

a břišní svaly ukazují na svalové dysbalance v oblasti pánve a nejsou příliš alarmující, 

neboť se jedná o svaly fázické s tendencí k ochabování. M.iliopsoas je nejen velmi 

zkrácený (viz vyšetření výše), ale jeví i známky oslabení. Důvodem mohou být 

inkoordinace jednotlivých vláken svalu, vyřazení z pohybových stereotypů, ale i interní 

problémy v dutině břišní. 

Levý m. abductor a adductor hallucis a interosesei dorsales a plantares dosahovaly 

aktivity na stupeň 1, pravé na stupeň 2. Tato skutečnost nám potvrzuje neaktivní svaly 

plosek nohou, zejména vlevo. 

Vyšetření pohyboyých stereotypů 

1. Extenze v kyčelním kloubu nejdříve aktivace ischiokrurálních svalů, poté 

ipsilaterálních paravertebrálních svalů, poté kontralaterálních paravertebrálních svalů, 

dochází k výraznému zapojování P m.trapezius při extenzi vL či P kyčelním kloubu, 

symetrické bilat. 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

2. Abdukce v kyčelním kloubu - převaha "quadrátového" mechanismu spolu se 

zapojováním m. rectus femoris (dochází současně k flexi v kolenním a kyčelním kloubu), 

vlevo výraznější 

3. Flexe trupu - pacientka nedokáže provést, jakmile se snaží více zvednout trup od 

podložky, zapojí se m. iliopsas, dochází k flexi v kyčelních kloubech a tíha trupu ji převáží 

zpět na podložku 

4. Flexe hlavy vleže na zádech - dochází nejdříve k předsunu hlavy a poté k mírné rotaci 

hlavy vlevo 

5. Abdukce v ramenním kloubu - vzhledem k nemožnosti elevovat HKK, hodnocena 

pouze do 80°- celkově se PHK abdukuje dříve, ale LHK rychleji (asi v polovině pohybu ji 

doběhne), vlevo dochází nejdříve k úklonu na opačnou stranu, poté k elevaci ramenního 

pletence s minimálním souhybem lopatky (L lopatka - v první fázi pohybu rychlý souhyb 

dolním úhlem zevně, v další fázi již bez pohybu), P lopatka- nejdříve pohyb kraniálním 

směrem (tah kraniální části m. trapezius vpravo), poté mediálně horním vnitřním úhlem 

(střední část m. trapezius a mm.rhomboidei), poté zevní rotace dolního úhlu lopatky zevně; 

celkově větší zevněrotační souhyb dolniho úhlu lopatky vpravo než vlevo, nedochází 

k zapojování m. deltoideus bilat, časný a velmi malý souhyb lopatek bilat., P klíční kost se 

elevuje a rotuje dříve než L klíční kost 

6. Klik - vleže na břiše vzhledem k bolesti obou ramennch kloubů nebylo možno 

provést 

Závěr: 

modifikace - klik ve vzporu o stěnu - výrazný pohyb obou lopatek kraniálně 

s extenzí v Cp v C!fh přechodu, při pohybu zpět nejdříve kaudální posun L 

lopatky, poté P 

Vyšetření nám dokazuje velmi špatnou posloupnost v aktivaci svalů do pohybových 

stereotypů a tím zhoršenou svalovou koordinaci. Největší svalové inkoordinace jsou 

patrné při stereotypu abdukce v rameních kloubech. Dochází zejména k výramé 

aktivaci P m. trapezius aP m. quadratus lumborum. Scapulohumerální rytmus je 

nepravidelný, lopatka je v celém průběhu abdukce téměř nepohyblivá. Příčinou může 

být restrikce vaziva ve scapulothorakálním spojení i svalové dysbalance. Jelikož potíže 

přetrvávají již velmi dlouhou dobu, předpokládáme i dlouhodobou fixaci a pomalé 

odstraňování těchto vadných stereotypů. 
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Vyšetřeni pohyblivosti krční páteře 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Aktivní pohyb - při flexi rozvoj Cp jen v Cffh přechodu; pohyblivost do flexe, rotace i 

lateroflexe bilat. omezena, extenze bpn, všechny pohyby nebolestivé 

Pasivní pohyb - při flexi vzdálenost brada - stemum na 3 prsty, nebolestivé; výdrž 

20s v anteflekčním postaveni - nebolestivé, při lateroflexi a rotaci bilat. omezený pohyb, 

extenze bpn; bez vertiga či nauzey 

Goniometrie: 

Aktivně Pasivně 

Krčnf páteř s 25-0-60 s 25-0-65 
F 25-0-20 F 30-0-30 
R35-0-55 R 40-0-60 

Pa/pace mezitrnoyých prostorů a processus spinosus - obratel C4 v dorzálním posunu, 

bolestivý processus transversi C2 bilat, processus spinosus C3-6 

Vyšetření proti izometrickému odporu - do všech směru nebolestivé 

Vyšetřeni do segmentů 

Atlantooccipitální skloubení 

Co-Cl 

Cl-C2 

C2-C6 

anteflexe -omezený pohyb, bariéra měkká 

laterojlexe- omezený pohyb, bariéra tvrdá vpravo 

retroflexe - bpn 

rotace - omezený pohyb, bariéra měkká vpravo 

dorzálnf posun - bpn 

laterálnf posun - omezený pohyb bilat., symetrické, bariéra měkká bilat. 

lateroflexe - pohyb omezený vlevo, bariéra měkká 

rotace - omezený pohyb vlevo, bariéra tvrdá 

rotace - omezená bariéra C5-6 vpravo 

laterojlexe- omezená bariéra C2-3 vpravo 

dorzálnf a laterolaterálnf posun - bpn 

C/Th přechod (C6- Th3) 

rotace -blokáda Thl-3 vpravo 

lateroflexe, dorzálnf posun- bpn 
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Závěr: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Celkově je výrazně omezen rozsah krční páteře do lateroflexe vpravo, rotace vlevo a 

flexe. Při bližším vyšetření jsme zjistili omezení lateroflexe vpravo zejména v 

segmentu C2-3, rotaci vlevo v segmentu Cl-2 a v C!Th přechodu a v segmentu C5-6 

naopak omezené vpravo. 

Hrudní páteř a Th/L přechod (Thll-L2) 

Vyšetření proti izometrickému odporu -nebolestivé 

Pa/pace mezitrnových prostorů a processus spinosus - přes silnou kožní vrstvu nebylo 

možné rozeznat vzájemné vzdálenosti obratlů, bolestivý proccesus spinosus Th7, 8 

Vyšetření do segmentů 

Závěr: 

flexe - omezený pohyb Th6-8 a Thll-12, bariéra měkká 

extenze- omezený pohyb Th4-L2, bariéra měkká 

lateroflexe- omezený pohyb bilat., vlevo více, zejména v Th 7-9, vpravo 

plynulejší, bariéra měkká 

rotace - omezený pohyb Th6-8 vlevo a Th 11-12 vlevo, bariéra měkká 

bolestivá palpace angulus costae vlevo 3., 5., 7., vpravo 3., 4., 5. 

vlevo prominuje 3. a 5.žebro, vpravo 4. a 7. žebro 

fenomén předbíhání 2.- 4. žebra- nález v normě 

- vyšetření dle Kubise bilat. - omezené pružení vpravo 3. - 7. žebro, vlevo 

3.,5.,7. 

Bolestivý processus spinosus Th7-8 může být způsoben přetížením ligament, svalovými 

mikrotraumaty nebo přenesenou bolestivosti zjiných orgánů. Omezenější lateroflexe 

vlevo je pravděpodobně způsobena aktuální bolesti na P žeberních obloucích. Žebra 

jsou bilat. nejen velmi bolestivá při palpaci, ale pravděpodobně i zablokována, vpravo 

se jedná o 3.- 7. žebro, vlevo o 3.,5.,7. Je patrná spíše omezená pohyblivost 

v jednotlivých segmentech hrudní páteře než blokády. 

Bederní páteř 

- flexe- omezený pohyb L3-4 a L5-Sl 

- extenze- omezený pohyb v segmentech Th4-L2 

- lateroflexe, dorzální posun - bpn 
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SI skloubení: omezené pružení dorzálně i ventrokraniálně vpravo 

Kostrč: pruží, nebolestivá 

Závěr: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Omezené joint play je patrné v těchto segmentech L3-4 a LS-Sl do flexe, Thll-Ll 

rotace vpravo, Th4-L2 do extenze, SI skloubení vpravo. Četné blokády na páteři 

způsobují lokální omezení pohybu, místní či vzdálenou přenesenou bolest. Poblíž 

méně pohyblivého segmentu je viditelný svalový hypertonus, který může být 

důsledkem,ale i příčinou omezeného joint play. 

Vybraná vyšetřeni dolních končetin 

Vyšetření kyčelních kloubů dle Cvriaxe - VR více omezena vpravo, vlevo volná, bilat. 

nebolestivá; ZR bilat. volná, nebolestivá, pohyb do abdukce volný bilat. 

Patrickův fenomén- pozitivní bilat., bolestivost v oblasti kyčelních kloubů 

Vvšetření joint play: 

Kolenní kloub - zásuvkový fenomén negativní, při krátké páce omezené joint play bilat., 

dlouhá páka bolestivá bilat. 

Patella- blokáda bilat. do všech směrů (vlevo více s krepitacemi) - bolestivé bilat. 

Tibiofibulární skloubení- volné bilat., vlevo bolestivá dorzálně (úpon m. biceps femoris) 

Talokrurální dorzálně -volné bilat. 

Drobné klouby nohy - orientačně - omezeny pohyby dorzálně, plantárně i do rotace 

Závěr: 

Patrickův test nám ukázal problémy s kyčelními klouby bilat., což může být důvod 

projekce bolesti do LDK. Z RTG vyšetření víme, že levý kyčelní kloub je postižen 

coxartrósou, vpravo je původ bolesti nejasný. Problém může být jak svalový, tak 

degenerativní. Pravděpodobně se coxartrósa bude objevovat i v P kyčelním kloubu a 

obou kolenních kloubech - vlevo jsou slyšitelné krepitace, vpravo viditelný otok 

Vyšetření horních končetin 

Aktivní oohyb - při flexi a abdukci bolestivost ramenních kloubů v maximální dosažené 

poloze bilat., při zevní rotaci vpravo bolest v ramenním kloubu po celou dobu pohybu 

Pasivní pohyb - při flexi, abdukci a zevní rotaci v ramenních kloubech bolestivost 

v maximální dosažené poloze bilat., pacientka klade v závěrečné fázi odpor proti pohybu 
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Goniometrie: 

Vpravo 
Ramenní kloub aktivně 

s 15·0·90 
F 80·0-0 
T 10-0-130 
140 

VP - vleže na břiše, R30-0-70 
80°abdukce v ramenním 
kloubu a 90°flexe v loketním 
kloubu 
Loketní kloub s 5-0-140 

T 85-0-80 
Z~ěstí s 50-0-75 

T 20-0-30 

I pasivně 
s 15-0·90 
F 85-0-0 

T 10·0-

R 30-0-75 

s 5-0-145 
T 85-0-80 
s 50-0-85 
T 25-0-35 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Vlevo 
aktivně I pasivně 
s 20-0·100 s 20-0-100 
F 85·0-0 s 90-0-0 
T 20-0-125 T 30-0-130 

R 65-0-80 R 70·0-85 

s 5-0-135 s 5-0-140 
T 90-0-85 T 90-0-85 
s 65-0-75 s 70-0-85 
T 25-0-30 T 30-0-35 

Vyšetření proti izometrickému odporu - bolestivost při flexi, extenzi a zevní rotaci 

v ramenním kloubu vpravo 

Funkční testy 

-Fenomén šály- pozitivní vpravo 

- "Bagr" test na dlouhou hlavu m. biceps brachii -pozitivní vpravo 

-Vyšetření ramenního kloubu dle Cyriaxe- výrazně omezená ZR vpravo, ABD, Fa E mírně 

bilat. a VR bez omezení, nálezy horší celkově vpravo 

- Trakční zkouška v ramenním kloubu- úleva od bolesti 

- Tinellův příznak - negativní bilat. 

Vyšetření joint play: 

Glenohumerální kloub : 

ventrální posun - bariéra měkká, bolestivé vpravo 

dorzální posun - bariéra měkká, bolestivé bilat. 

- kaudální a laterální posun - bpn - bariéra měkká, nebolestivé bilat. 

Akromioklavikulární kloub: 

- kraniokaudální posun - rozsah omezený bilat., bariéra měkká bilat., bolestivost 

vpravo 

ventrodorzálni posun - rozsah omezený bilat., bariéra měkká bilat., výrazná 

bolestivost bilat. 

Stemok/avikulární kloub 

- kraniální, ventrálnf, dorzální posun, kaudálnf posun: vlevo blokáda - bariéra tuhá, 

bez žádné pohyblivosti do všech směrů, palpační bolestivost 
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Bakalářská práce 
Speciálni část 

Loketní kloub: 

Zápěstí: 

laterální a mediální posun - bpn 

otevírání kloubní štěrbiny laterálním a mediálním směrem - bpn 

radioulnární skloubení - ventrálně i dorzálně bpn 

radiokarpální kloub - omezený posun ventrálně i dorzálně bilat. 

mediokarpální kloub - omezený posun distální řady karpálních kůstek 

palmárně 

karpální kůstky - omezený posun os capitatum dorzálně i ventrálně, bariéra 

tvrdá 

Drobné klouby ruky: 

Závěr: 

interfalangové klouby 1 a 2, metakarpofalangové klouby, karpometakarpální 

klouby- posuny bpn 

Rozsah v ramenních kloubech je výrazně omezen do flexe a abdukce bilat., horizontální 

abdukce a zevní rotace vpravo. Elevace v ramenním kloubu je nemožná bilat., což může 

být dáno nejen svalovým zkrácením m.pectoralis major, m.latisimus dorsi, m. teres 

major, m.serratus anterior, ale i blokádami v acromioklavikulárním kloubu bilat. a 

stemoklavikulárním kloubu vlevo. Je patrná léze acromioklavikulárního skloubení 

vpravo, dlouhé hlavy m.biceps brachii vpravo a porucha extenzorů a zevních 

rotátorů ramenního kloubu. Díky funkčním zkouškám jsme mohli vyloučit 

impigement syndrom bilat. a poruchu n.medianus vlevo. Vyšetření ramenm'ho kloubu 

dle Cyriaxe nepotvrdilo postižení manžety rotátorů jako cella4 neboť vnitřní rotace 

v ramenním kloubu je bez výraznějšího omezení. Můžeme však usuzovat na postižení 

jen zevněrotačnich svalů rotátorové manžety jako je m. supraspinatus a infraspinatus 

a m.teres minor vpravo. Porucha pravého ramenního kloubu může být způsobena 

degenerativním postižením, drážděním osteofytů vpravo. Vlevo je již diagnostikována 

artróza acromioklavikulárního skloubení. 

Vyšetření úchopů (základní funkční testy dle Nováka) 

Jemná motorika (štipec, špetka, laterální) -bpn bilat. 

Silové úchopy (kulový, válcový, háček) - vlevo bpn, vpravo dochází k mírné elevaci P 

ramenního kloubu 
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Závěr: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Při stereotypu úchopu se znatelně kontrahují horní vlákna m.trapezius vpravo, což 

vypovídá o špatném stereotypu úchopu s tendencí k přetěžování horních vláken 

m.trapezius. tento špatný stereotyp může být právě příčinou hypertonu a svalové 

inkoordinace. 

Neurologické vyšetření (ze dne 6.2.2007) 

Vyšetření rovnováhy 

- Rombergova zkouška I - negativní 

II - titubace laterálně 

II - titubace anterodorzálně, exkurze výrazně zvětšeny 

- Zkouška stoje na 1 DK 

- otevřené oči- titubace laterolaterálně, výrazná hra šlach bilat., vlevo výraznější 

- zavřené oči - titubace laterolaterálně zvětšeny, tendence k pádu vždy na stranu stojné 

DK, nutno přerušit 

- Unterbergova zkouška - negativní 

- De Kleynův test- negativní 

- Hauntantova zkouška - vyšetřeno vsedě, mírná deviace HKK vpravo, při opakovaném 

vyšetření deviace HKK vlevo 

- Test na prostorovou závrať- nystagmus přítomen není 

Vyšetřeni reflexů 

Horní končetiny: 

L 

bicipitový C5-6 3 

Radiopronační C6 3 

Fenomén horního předloktí C6 3 

Flexory prstů C8 3 

Tricipitový C7 3 

Hodnocení: 
5 - hyperreflexie s klonem 

p 

2 

3 

3 

3 

2 

Dolní 

končetiny: 

Kožní břišní 

reflexy: 

4 - hyperreflexie s rozšířenou zónou výbavnosti 
3 - normoreflexie 
2 - hyporeflexie 
1 - areflexie 
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L p 

Patelární L2 2 2 

Slachy Achillovy L5 2 2 

Medioplantární L5 3 3 

L p 

Epigastrický Th7 3 2 

Mezogastrický Th9 3 2 

Hypogastrický Thll 2 2 



FTVSUK 
Katedra Fyzioterapie 

Pvramidové jevy oaretické (zánikové) 

Horní končetiny: 

Zkouška dle Mingazziniho, Hanzalův příznak - negativní bilat. 

Rusecký, Dufour, Barré -bez poklesu 

Fenomén retardace - symetrický 

Dolní končetiny: 

Mingazzini- neg.bilat. 

Barré - I.,II. neg. 

Bakalářská práce 
Speciální část 

III.- mírný pokles LDK (dáno pravděpodobně menší svalovou silou) 

Fenomén retardace- symetrický 

Pyramidové jevv spastické (iritačnfi 

Horní končetiny: 

Příznak Hoffmanův, Tramner, Juster, palcobradový - negativní 

Dolní končetiny: 

Příznak Babinského, Chaddock, Oppenheim, Vítkův sumační fenomén, Rossolimův příznak, 

Žukovskij-Kornilov - negativní 

Vyšetření hlavoyých nervů 

> n.olfactorius -poruchy čichu nejsou 

> n.opticus -rozsah zorného pole nezměněno, vísus v pořádku (brýle nenosí) 

> n.oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens - bez strabismu či jiných známek deviace 

bulbu, zornicový reflex na fotoreakci symetrický 

> n. trigeminus - komeální i masseterový reflex výbavný 

> n. facialis - svalstvo obličeje symetrické, nazopalpebrální reflex výbavný, labiální reflex 

negativní, Bellův příznak negativní, Chvostkův příznak negativní 

)- n. vestibulocochlearis - horší sluch vpravo, tonické úchylky způsobené vestibulámím 

aparátem, nystagmus přítomen není, bez výrazných poruch rovnováhy či chůze, při návratu 

z horizontálního do vertikálního postavení "se motá hlava" 

)- n. glossopharyngeus, n. vagus, n. accesorius - patrové oblouky symetrické, bez oruch 

polykán či chutí, elevace ramenního kl. oslabena není 

> n. hypoglossus - plazí středem 

Vyšetření čiti na HKK 

- povrchové -taktilní, algické, termické, grafestézie, diskriminační - symetrické, bpn 

- hluboké - vnímání tlaku, pohybocit, polohocit, palestézie, stereognózie - bpn 
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Vyšetření taxe- metrika 

Bakalářská práce 
Specíálnf část 

-prst- špička nosu: hypermetrie bilat., P prstem se pac. dotkla nasolabiální rýhy, L prstem 

druhostranné tváře 

-pata-protilehlé koleno: oboustr. se pac.dotkla kol.kl.nad patelou, posun po tibii bpn 

Diadochokinéza - bpn 

Napínací manévry 

Laséque: negativní bilat., svalový tah z obl. Lp až k vnitřní části kolenního kloubu 

Zkřížený Laséque: neg. 

Obrácený Laséque: neg., tah flexorů kyčle v obl. třísel bilat. 

Závěr: 

Jako původce bolestí hlavy jsme mohli vyloučit poruchu hlavových nervů či 

onemocnění centrální nervové soustavy. Z Hauntantovy zkoušky můžeme usuzovat na 

hypermetrickou poruchu mozečku, neboť byla opakovaná vyšetření zcela opačná. 

Zvýšené titubace při Romberg III. (zavřené oči) nasvědčuje nedokonalé propriocepci 

z chodidel i možné poruše vestibulárního aparátu. Unterbergova zkouška nám vyvrátila 

poruchu vestibulárního aparátu a stoj na 1 DK se zavřenýma očima potvrdil 

proprioceptivní poruchu z oblasti plosek nohou. Snížení jednotlivých reflexů, může 

být dáno hypotonem příslušných svalů (zejména břišních svalů bilat., ale i flexorů a 

extenzorů loketního kloubu vpravo). Vyšetření taxe nám potvrdilo inkoordinaci, která 

může být mozečkového původu. Hluboké ani povrchové čití neporušeno. Bez známek 

periferní parézy. Radikulární dráždění z Cp i Lp nepotvrzeno (čití, reflexy i napínací 

manévry bpn). 

Personální ADL: 

oblékání - zvládne bez pomoci. Při stereotypu oblékání se pacientka musí vždy 

posadit, bolest obou kolenních kloubů nedovolí stoj delší než 5 mi.. Při oblékání trička 

výrazné zapojení m. trapezius vpravo a elevace obou ramenních kloubů. Pravděpodobně 

z důvodu zvětšení rozsahu pohybu v ramenních kloubech do flexe či abdukce. Při oblékání 

kalhot se nejdříve vsunuje do nohavice PDK a poté LDK. Při oblékání P nohavice dochází 

k výrazné lateroflexi trupu vlevo. Oba ramenní klouby jsou stále v elevačním postavení. 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

Osobní hygiena, koupání, příjem jídla, použití WC, přesuny a mobilita, kontinence

nebylo možné dostatečně vyšetřit, ale pacientka tvrdí, že všechny tyto činnosti ovládá v plné 

míře a bez obtíží 

Instrumentální ADL - z časových důvodu blíže nevyšetřeno, ale dle slov pacientky vše ovládá 

bez obtíží 

Závěr: 

Z vyšetření každodenních činností se nám z pohledu pacienta nepotvrdil vliv malého 

rozsahu v ramenních kloubech na běžnou činnost. Objektivně jsme však výrazné 

omezení pohybů nalezli, takže hodnocení pacientky působí zkresleně. Může to být 

dáno pozitivním přístupem ke svému problému či jen pozitivně předstíraným 

přístupem. Pravděpodobné je, že vlivem dlouhodobé poruchy již nyní pacientka 

poruchu hybnosti nevnímá. Pacientka provádí činnosti nekoordinovaně, což vede 

k vytvoření náhradních pohybových stereotypů, které jsou pro pohybový aparát 

nevýhodné. 

Závěr vyšetřeni - shrnutí: 

• aktuálně: výrazná bolestivost P žeber v axiální čáře 

• palpační citlivost svalů celého těla 

• přetížení pomocných nádechových svalů 

• menší posunlivost fascií na hrudníku vpravo, větší vegetativní projev vlevo 

• menší posunlivost a bolestivost jizvy na ventrální ploše zápěstí vlevo 

• horní zkříženy syndrom, dolní zkřížený syndrom, vrstvový syndrom 

• celkový hypertonus (blíže viz vyšetření) 

• četné svalové zkrácení, téměř všech posturá.lních svalů (blíže viz vyšetřem') 

• oslabený hluboký stabilizační systém 

• celkově slabá svalová síla 

• celkově velmi malá pohyblivost celé páteře 

• četné omezení pohybů do segmentů a blokády páteře a kloubů HKK (blíže viz 

vyšetřem') 

• léze acromioklavikulárního skloubení vpravo, dlouhé hlavy m.biceps brachii vpravo 

• úponová bolestivost flexorů, zevních rotátorů a extenzorů ramenního kloubu vpravo 

• špatné pohybové stereotypy (výrazná aktivace zejména horní části P m.trapezius a 

P .m.quadratus lumborum) 

• neaktivní svaly plosek nohou, proprioceptivní porucha z plosek nohou 
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• hypermetrická porucha mozečku 

• psychické napětí, dysfunkce limbického systému 

Krátkodobý plán: 

• aktuálně odstranit bolesti P žeber 

Bakalářská práce 
Speciální část 

• snížit napětí celého těla s důrazem na oblast šíje a ramen pomocí mechanických 

procedur (snížit svalové i psychické napětí) 

• zafixovat si správný stereotyp dýchání, odstranit horní hrudní typ dýchání, aktivovat 

do dechového cyklu dostatečně výdechové svaly 

• zlepšit posunlivost a citlivost jizvy na ventrální ploše zápěstí vlevo 

• relaxovat hypertonické svaly (zejména svaly ramenního a pánevního pletence, P 

m.quadratus lumborum) a protahovat zkrácené svaly (viz vyšetření zkrácených svalů), 

stimulovat hypotonické svaly (dolní fixátory lopatek, mezilopatkové svaly, břišní a 

hýžďové svaly) a tím vyrovnat svalové dysbalance 

• zmírnit bolesti obou rameních, kyčelních i kolenních kloubů 

• posílit a zkoordinovat svaly hluboké stabilizačního systému 

• odstranit blokády v acromioklavikulárním skloubení bilat., stemoclavikulárním 

skloubení vlevo, os capitatum vlevo, 3.- 7. žebro vpravo, vlevo o 3.,5.,7 a páteře (viz 

vyšetření do segmentů) 

• zafixovat si správné pohybové stereotypy ( s důrazem na pletenec ramenní - abdukce 

v ramenních kloubech, stereotyp úchopu) 

• zvýšit propriocepci z plosek nohou, správné odvíjení plosky, stabilizovat stoj a chůzi 

• celková psychická i fyzická relaxace 

Návrh terapie: 

• aktuálně: hlazení žeber dle Hermachové, aplikace tepla 

• techniky měkkých tkání na oblast šíje a ramen, solux, horká role, teplé obklady 

• reflexní masáž, sestava hrudní a šíjová 

• nácvik správné dechové vlny, dýchání do břicha, relaxace pomocných nádechových 

svalů, aktivní zapojování výdechových svalů 

• péče o jizvu - tlaková masáž, protahování do délky, sprchování, masáž indulonou a 

hlazení jemným štětečkem 

• relaxace hypertonických svalů pomocí metody PIR 

• posilování hypotonických svalů 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

• postizometrická trakce ramenního kloubu, kolenního kloubu, kyčelního kloubu bilat. 

• posilování hlubokého stabilizačního systému dle Australské školy 

• zvýšení joint play v jednotlivých kloubech pomocí mobilizace s PIR 

• nácvik správných pohybových - v daném pohybu exteroceptivně stimulovat 

hypotonické svaly a relaxovat hypertonické svaly 

• posturomed, stoj na úsečích, balančních plochách, chůze v kamínkách 

• Schulzuv autogenní trénink, Jacobsonova relaxační metoda 

3. 7 Průběh terapie 

Celkový pohled na průběh terapie: 

Pacientka strávila na lůžkovém rehabilitačním oddělení ve FNKV pod mým dohledem 

celkem 14 dnu. Terapie probíhaly jednou a někdy i dvakrát denně dle aktuálních možností po 

dobu cca jedné hodiny. Jelikož pacientka měla mnoho interních obtíží, které trvaly již 

dlouhou dobu, bylo nemožné léčit problémy izolovaně. Nejdříve jsem se snažila ovlivnit 

všechny obtíže přístupy přes uvolnění psychického napětí. Využívala jsem celkové relaxace 

k zmírnění svalového napětí, bolestivosti a zlepšení psychického ladění. Po cca 3 terapiích se 

pacientky ochranná vrstva odstranila a my jsme se mohli věnovat konkrétním problém'Ům. 

Poté jsem přistupovala lokálněji, kdy jsem určitý problém ovlivňovala přes mnohé aferentní 

vstupy. 

Terapie na vyrovnání svalového napětí a zvětšení rozsahu pohyblivosti- obecně: 

Zvolila jsem postup, kdy po úvodní aplikaci ultrazvuku na oblast obou ramen jsem 

pomocí horké role prohřála povrchové tkáně pletencu ramenních, šíje a bolestivých žeber 

vpravo. Poté jsem prokrvené svaly relaxovala. Zvolila jsem PIR, AEK či PNF. Po relaxaci 

hypertonických svalu jsem se snažila tento stav zafixovat, kdy jsem posilovala 

antagonistickou svalovou skupinu, hluboký stabilizační systém, nacvičovala dýchání nebo 

prováděla trakce v ose kloubu pro aktivaci flexoru. Po fázi stimulace oslabených svalu jsem 

v závěru zvolila autogenní trénink na vyrovnání napětí mezi jednotlivými částmi těla. 

Terapie na ovlivnění bolesti ramenních kloubu a hlayy: 

Po úvodní aplikaci ultrazvuku a horké role jsem se snažila ovlivnit stav jizvy na L 

zápěstí. Relaxovala jsem měkké tkáně šíje a pletencu ramenních pomocí reflexní masáže, 

PIR. Poté mobilizovala zablokované segmenty v Cp, Thp i žeber. Na závěr jsem se snažila 

zafixovat získané výsledky pomocí nácviku správné dechové vlny, PNF na daný segment 

pomocí techniky rytmická stabilizace nebo dalším lokálním cvičením. 
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Průběh denní terapie: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Jelikož pacientky stav vyžadoval zvýšenou péči, probíhaly terapie i 2x denně. V první 

terapeutické jednotce jsem se věnovala problémům v kraniální polovině těla. Začínala jsem 

zlepšováním funkce krční páteře, přes ramenní klouby a horní končetiny, žebra až na oblast 

bolestivých žeber vpravo. Snažila jsem se ovlivnit dysbalance v oblasti pletenci ramenních 

bilat., snížit napětí v oblasti šíje, ramen a trupu, zmírnit bolestivost hlavy, ramen nebo žeber 

vpravo. Druhou léčebnou jednotku jsem se věnovala kaudálnfm částem těla, kdy jsem naopak 

postupovala kaudokraniálnfm směrem. Zlepšovali jsme proprioceptivní čití z plosek nohou 

pomocí senzomotorické stimulace, stabilizovali jsme hlezenní, kolenní a kyčelní klouby, 

vyrovnávali svalové dysbalance v oblasti DKK a pánve metodou PIR a následným 

nacvičováním korigovaného stoje, později i stoje na posturomedu. Snažili jsme se zmírnit 

bolestivost obou kolenních a kyčelních kloubů pomocí trakce v ose kloubu. Vyrovnáním 

svalových dysbalancí v oblasti pánve jsme ovlivňovali i postavení trupu, HKK. a hlavy. Chtěli 

jsme tím docílit zlepšení a zafixování dosažených výsledků z první terapie přes aktivitu 

posturálm'ho svalstva. V neposlednf řadě jsme se ovlivňovali bolest žeber vpravo. Závěr 

každé terapie byl ukončen buď navozením celkové relaxace Schultzovým autogenním 

tréninkem, aplikací měkkých technik nebo upevněním dosažených výsledků nácvikem 

správné dechové vlny, posilováním HSS, stojem na posturomedu a další senzomotorikou. 

V odpoledních hodinách měla pacientka možnost navštěvovat tělocvičnu, kde si samostatně 

prováděla autoterapň, chodila v kamínkách a nacvičovala stoj na posturomedu 

Popis průběhu jednotlivých terapií: 

Pomocné yyšetřovací metody: 

-subjektivní- škála bolestivosti od 1 do 10: 1 -nejmírnější bolest, 10- největší bolest 

-objektivní -stoj na 2 vahách 

lateroflexe Cp 

rozsahy v ramenních kloubech 

5.2.2007 -l.terapie 

Status presens: 

Subjektivně: stěžuje si na bolest v oblasti 6.-7. žebra vpravo v axiální čáře, vyvolána 

prudkým nádechem, kašlem a izometrickou kontrakcí flexorů trupu či krku vleže na zádech. 

Bolestivost na stupeň 9. V noci začala bolest hlavy v oblasti týlu, ihned si pacientka vzala 

lbalgin a bolest odezněla .. 
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Bakalářská práce 
Speciálnf část 

Pacientka se cítí nevyspalá, obavy z onemocnění spojené s bolestivostí P žeber, které 

pacientku přivádějí při rozhovoru k pláči. 

Objektivně: citlivost v oblasti P žeber změněna - pacientka udává ,jakoby se místo 

připravovalo na bolest", palpačně bolestivost na stupeň I O. 

Proveden vstupní kineziologický rozbor 

Cílem terapie: odstranit bolest v oblasti P žeber. Navodit pocity celkové relaxace a tím a tím 

pozitivně ovlivnit psychické ladění a snížit svalový tonus. 

Terapie: 

• horká role dle Briiggera na oblast šíje, obou ramen a bolestivých P žeber 

• hlazení dle Hermachové bolestivých žeber vpravo 

• Schultzfiv autogenní trénink 

Výsledek: 

Subjektivně 1 objektivně se bolestivost P žeber nezměnila. Pacientka se cítí příjemně 

zrelaxovaná. 

Autoterapie: 

o aplikace tepla na oblast 6.-7. žeber - přikládání teplých obkladů, sprchování teplou 

vodou 

6.2.2007 - 2.terapie 

Status presens: 

Subjektivně: pacientka se cítí unavena. 

Objektivně: unavený výraz ve tváři, při zmínce o bolestivých žebrech náhlé propuknutí 

v pláč. 

Rozsah do lateroflexe Cp :aktivně vpravo - 20°, vlevo - 25° 

Cílem terapie: snížit svalový tonus v oblasti šíje a ramen, odstranit celkové napětí 

organismu, zlepšit psychické ladění. 

Terapie: 

• horká role dle Briiggera na oblast šíje, obou ramen a bolestivých P žeber 

• hlazení dle Hermachové bolestivých žeber vpravo 

• reflexní masáž sestava hrudní a hmaty na šíji ze sestavy pro hlavu a šíji 

• PIR na krátké extenzory šíje 

• PIR na m. trapezius bilat., m. levator scapulae bilat., L m. sternocleidomastoideus, 

m.pectoralis major bilat. 

-55-



FTVS UK 
Katedra Fyzioterapie 

Bakalářská práce 
Speciální část 

• péče o jizvu v oblasti P zápěstí - tlaková masáž, protahování, exteroceptivní facilitace 

hlazením 

• rotační mobilizace lopatek bilat. 

• Schultzův autogenní trénink 

Výsledek: 

Subjektivně: pocity uvolnění, snížená bolestivost P m. trapezius při jeho pal paci 

Objektivně: lateroflexe Cp: aktivně vpravo 25°, vlevo 30° 

Autoterapie: 

o stahování lopatek ve vzporu na předloktích - posilování dolních fixátorů lopatek a tím 

recipročně relaxace horních fixátorů lopatek 

o aplikace tepla na P 6.-7. žeberní oblouky- přikládání teplých obkladů, sprchování 

teplou vodou 

7.2.2007- 3.terapie 

Status presens: 

Subjektivně - bolest na P žeberních obloucích po aplikaci tepla neměnná až horší - stupeň 9-

10. Po včerejší terapii pociťovala pacientka bolest celé hlavy (nejen v oblasti týlu), difúzní, 

která během 5 min spontánně odezněla. 

Objektivně - pacientka se při dotazu na bolest žeberních oblouků opět rozplakala ze strachu 

z opětovného zánětu pohrudnice. Pacientka byla odkázána na lékaře. 

Vyšetření lateroflexe hlavy: aktivně vpravo 20°, vlevo 25° 

Cíl terapie: zmírnit bolest na P žebrech, obou ramen a hlavy. Snížit svalový tonus a bolest 

v oblasti šíje a ramen, nacvičit břišní typ dýchání a zafixovat tento nově vzniklý stereotyp. 

Navodit celkovou psychickou relaxaci. 

Terapie: 

• horká role dle Brilggera na oblast šíje, obou ramen a bolestivých žeber vpravo 

• reflexní masáž sestava hrudní a hmaty na šíji ze sestavy pro hlavu a šíji 

• nácvik správného postupu dechové vlny a dýchání do břicha - kaudální posun žeber 

při výdechu na posílení výdechových svalů a relaxaci nádechových svalů 

• PIR na m.trapezius bilat., m.levator scapulae bilat., m.stemocleidomastoideus bilat., 

m.pectoralis major bilat. 

• izometrická trakce glenohumerální kloubu bilat.vleže na zádech přes bok terapeuta 

v IŮZllých stupních abdukce v ramenním kloubu 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

• PIR m. quadratus lumborum a relaxace fascií do lateroflexe přes koleno terapeuta 

• posilování HSS - aktivace m. transversus abdominis při výdechu- povely: "snažte se 

odtlačit mé ruce", které byly položené z lateráhú strany na dohúch žebrech; 

"odtlačování" mé ruky položené na dohú části břicha při výdechu (dle Koláře) 

• Schultzův autogenní trénink 

Výsledek: 

Subjektivně - při nácviku správného stereotypu dýchání se objevila bolest v obl. 9.-10. 

kostovertebrálního spojení vpravo, po relaxaci thorakodorzální fascie do lateroflexe vlevo 

náhle bolest ustoupila. 

Objektivně: vyšetření lateroflexe Cp: aktivně vpravo 30°, vlevo 30° 

Rozsah do lateroflexe v Cp se po terapii zvýšil bilat. a zasymetrizoval. 

Autoterapie: 

o stahování lopatek ve vzporu na předloktích - posilování dolních fixátorů lopatek a tím 

recipročně relaxace horních fixátorů lopatek 

o aplikace tepla na P 6.-7. žeberní oblouky - přikládání teplých obkladů, sprchování 

teplou vodou 

o antigravitační relaxace m.stemocleidomastoideus (zejména levý) vleže na zádech 

8.2.2007- 4.terapie 

Status presens: 

Subjektivně: bolest na žeberních obloucích vpravo mírnější - stupeň 6, včera konzultováno 

s lékařem, který doporučil vyčkat několik dní, zda dojde ke zlepšení obtíží, poté by 

následovalo interní vyšetření. Pacientka se cítí méně unavená, v noci spala dobře, hlava zatím 

nebolela. 

Objektivně: rozsah do lateroflexe Cp: aktivně vpravo 25°, vlevo 30° 

Rozsah v ramenních kloubech: měřeno pouze aktivně, při pasivním pohybu změna v rozsahu 

jen o cca 5° a patrná bolestivost ve všech pohybech. 

levá POHYB pravá 

100° flexe 95° 

20° extenze 15° 

80° abdukce 80° 

65° zevní rotace 30° 

80° vnitřní rotace 80° 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

Cilem terapie: snížit bolestivost P žeber a ramenních kloubů bilat. Relaxovat svaly pletence 

ramenního a tím zvýšit rozsah pohybu v ramenních kloubech bilat. 

Terapie 1.: 

• UZ na obě ramena dle indikace lékaře 

• horká role dle Briiggera na oblast šíje, obou ramen a bolestivých žeber vpravo 

• reflexní masáž sestava hrudní a hmaty na šíji ze sestavy pro hlavu a šíji 

• péče o jizvu v oblasti P zápěstí - tlaková masáž, protahování, exteroceptivní facilitace 

hlazením 

• PIR na zevní rotátory ramenního kloubu bilat. 

• PIR na m. pectoralis major, m. latissimus dorsi, m.serratus anterior bilat. 

• izometrická trakce glenohumerální kloubu bilat.vleže na zádech přes bok terapeuta 

v růmých stupních abdukce v ramenním kloubu 

• trakce v glenohumerálnfm kloubu pomocí gravitace - vleže na břiše, celá HK až po 

rameno "vyvěšena" přes okraj lehátka 

• PIR m. quadratus lumborum a relaxace fascií do lateroflexe přes koleno 

fyzioterapeuta 

• repetitivnf mobilizace levého stemoklavikulámího a akromioklavikulámí skloubení 

bilat. dorzoventrálně i kraniokaudálně, distální řady zápěstních kůstek palmámě, os 

capitatum dorzálně i ventrálně 

Výsledek: 

Subjektivně: při relaxaci jizvy mravenčení v jizvě, nepříjemné při jakémkoliv dotyku. 

Pacientka cítí jak při relaxaci thorakodorzálnf facie do lateroflexe vlevo bolesti žeber 

ustupují. 

Objektivně- jizva s na ventrální straně zápěstí vpravo stále méně posunlivá do všech směrů 

v distální části. 

Rozsah v ramenních kloubech: levá POHYB pravá 

110° flexe 110° 

35° extenze 25° 

95° abdukce 95° 

75° zevní rotace 55° 

85o vnitřní rotace 85o 
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S.terapie 

Status presens: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Subjektivně: bolesti v oblasti P žeber náhle po minulé terapii ustoupily-stupeň 4. 

Objektivně: při povrchové palpaci žeber vpravo,při nádechu i při flexi trupu žeberní oblouky 

nebolestivé, bolestivost vyprovokována až hlubokou palpací na žebrech 

Postavení pánve: pravá SIPS výš, pravá SIAS výš, sešikmení pánve vlevo, výrazná anteverze, 

posun vlevo 

Stoj na 2 vahách - vlevo 42 kg, vpravo 53kg 

Cílem terapie: relaxace svalů plosky nohy a Achillovy šlachy. Snížení svalového tonu DKK. 

Vyrovnat svalové dysbalance v oblasti pánve. Zlepšit proprioceptivní vnímání z plosek 

nohou. 

Terapie 11.: 

• míčkování a 1MT na plosku nohy, mobilizace drobných kloubů nohy dorzálně a 

plantárně 

• TMT na Achillovu šlachu, tvoření podélné řasy do tvaru písmene "C" nebo "S" 

• PIR ischiokrurálních svalů bilat., m. iliopsoas bilat., m. rectus femoris bilat., krátkých 

i dlouhých adduktorů bilat. 

• PIR m. quadratus lumborum a relaxace fascií do lateroflexe přes koleno 

fyzioterapeuta bilat. 

• postizometrická trakce Lp vleže na břiše 

• nácvik správného stereotypu dýchání se zaměřením na břišní dýchárú a kaudální 

posun žeber při výdechu 

• posilování HSS vleže na zádech se zaměřením na kontrakci m. transversusu 

abdominis 

• nácvik malé nohy, trojbodové opory vsedě na židli 

• chůze v kamínkách 

Výsledek: 

Subjektivně: při stoji se cítí stabilnější 

Objektivně: zvýšení posunu patell bílat. v laterolaterálním i kaudokraniálním směru (relaxace 

m. quadriceps femoris ). 

Postavení pánve nezměněno, patrné zmírnění posunu vlevo. 

Stoj na vahách: vlevo 45 kg, vpravo 50 kg (symetričtější rozložení tělní hmoty) 
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Autoterapie: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

o péče o jizvu - tlaková masáž, protahování do délky, tvoření podélné řasy do tvaru 

písmene "C" nebo "S" sprchování, masáž indulonou a hlazení jemným štětečkem 

o vyvěšování HK. přes okraj postele se současnou uvědomělou relaxací svalů pletence 

ramenního 

o repetitivní automobilizace Lp přes flexi v kyčelním kloubu 

o posilování HSS vleže na zádech 

o stahování lopatek stahování lopatek ve vzporu na předloktích - posilování dolních 

fixátorů lopatek a tím recipročně relaxace horních fixátorů lopatek 

9.2.2007 - 6.terapie 

Status presens: 

Subjektivně - pacientka se cítí dobře, bolest v P žeberních obloucích mírnější stupeň 3, 

v noci se často probouzela díky bolestivosti obou ramen a hledala úlevovou polohu, která 

nakonec byla na boku s VR, protrakcí a elevací ramenních kloubů s horní DK pokrčenou a 

retroflexí pánve. 

Objektivně 

Vyšetření rozsahu lateroflexe Cp: vpravo 25°, vlevo 20° 

Vyšetření rozsahu v ramenních kloubech: 

levá 

105° 

35° 

85° 

70° 

85° 

POHYB pravá 

flexe 100° 

extenze 35° 

abdukce 90° 

zevní rotace 45° 

vnitřní rotace 85° 

Cílem terapie: snížit bolestivost P žeber a ramenních kloubů bilat. Relaxovat svaly pletence 

ramenního a tím zvýšit rozsah pohybu v ramenních kloubech bilat. 

Terapie 1.: 

• UZ na obě ramena dle indikace lékaře 

• horká role dle Brii.ggera na oblast š(ie, obou ramen a bolestivých žeber vpravo 

• reflexní masáž sestava hrudní a hmaty na šíji ze sestavy pro hlavu a šíji 

• péče o jizvu v oblasti P zápěstí - tlaková masáž, protahování, exteroceptivní stimulace 

hlazením 

• PNF (odtlačení s ulnární extenzí) na m.serratus anterior bilat.- relaxace pomocí 

techniky výdrž- relaxace 
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Bakalářská práce 
Speciálnf část 

• PIR na m. pectoralis major a minor bilat.., m.latissimus dorsi a m. biceps brachii caput 

longum bilat. 

• PIR na homf část m. trapezius bilat..,m. levator scapulaebilat.., a m. 

stemocleidomastoideus bilat 

• relaxace krátkých extenzorů pomocí PIR 

• mobilizace pomocí PIR atlantoocipitálm'ho skloubení do lateroflexe vpravo, Cl/2 do 

rotace vlevo, C2-3 do lareroflexe vlevo, C/Th do rotace vlevo 

• PNF (vzorec pro hlavu a krk) - relaxace extenzorů šíje pomocí metody rytmická 

stabilizace 

Výsledek: 

Subjektivně: obecně reakce na terapii pozitivní 

Objektivně: kontrolní vyšetření prováděno až po skončení denní terapie (viz níže) 

7.terapie 

Status presens: 

Subjektivně i objektivně oproti ranní terapii nezměněno. 

Cílem terapie: Pokračovat ve snižování svalového tonu v oblasti obou ramen a šíje a tím 

pozitivně ovlivňovat jejich bolestivost a celkové psychické ladění. 

Terapie ll.: 

• PIR na m. trapezius bilat.,m. levator scapulae bilat., a m. stemocleidomastoideus bilat. 

• PIR na m.pectoralis major a minor, m. latissimus dorsi, zevní rotátory ram.kl., m. 

stemocleidomastoideus, m. trapezius, krátké extenzory šíje, m. biceps longum a 

brevis - vše bilat.. 

• PNF (vzorec na HKK.) - relaxace extenzorové skupiny svalů bilat. v II.diagonále 

pomocí techniky výdrž-relaxace 

• mobilizace pomocí PIR C/Th přechodu do rotace vlevo, Thl-3 do rotace vpravo, Th 

6-8 do rotace vlevo 

• PNF (vzorec pro hlavu a krk) - relaxace extenzorů šfje bilat. pomocí metody rytmická 

stabilizace 

• PNF (vzorec pro lopatku) - posilování dolních fixátorů lopatky pomocí metody 

opakované kontrakce 

• Schultzův autogenní trénink 

Výsledek: 

Subjektivně: zlepšení psychického ladění 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

Objektivně: vyšetření rozsahu lateroflexe: vpravo 35°, vlevo 35° (po terapii se lateroflexe 

opět zesymetrizovala) 

rozsah v ramenních kloubech 

Zvýšení aktivm'ho rozsahu v pohybu, vlevo zejména do flexe, 

vpravo do extenze v ramenním kloubu, výrazné zlepšení 

pohyblivosti do abdukce v ramenních kloubech bilat. (vpravo 

více) 

Autoterapie: 

levá 

140° 

40° 

100° 

75° 

85o 

POHYB pravá 

flexe 135° 

extenze 45° 

abdukce ll0° 

zevní rotace 55° 

vnitřní rotace 85° 

o antigravitační relaxace m.stemocleidomastoideus bilat .. (více levý) vleže na zádech 

o antigravitační relaxace m. pectoralis minor vleže na zádech 

o relaxace m. biceps brachii pomoci metody PIR 

o antigravitační relaxace horní části m. trapezius bilat .. 

12.2.2007- 8.terapie 

Status presens: 

Subjektivně: na víkend pacientka odjela domu. V sobotu v noci začala opět velmi bolet žebra 

(st. I O) a vystřelovala až do P axilly. Hlava nebolela. Oba ramenní klouby bolely stále stejnou 

intenzitou. 

Dnes bolest mírnější (ráno si vzala ibuprofen), ale stále velmi intenzivní (stupeň 8). Neustálá 

únava. 

Objektivně 

Lateroflexe Cp- P35°, L 45° 

Stoj na vahách- vlevo 45 kg, vpravo 50 kg 

Postavení pánve- stejné jako při vstupním kineziologickém rozboru 

Rozsah v ramenních kloubech: 
levá POHYB pravá 

125° flexe 120° 

20° extenze 25° 

95° abdukce 100° 

65° zevní rotace 45° 

85° vnitřní rotace 85° 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

Cflem terapie: odstranit bolesti P žeber, obou ramen, a Lp. Relaxace svalů pletence 

ramenního a jizvy na L zápěstí a tím retrográdně bolesti obou ramen. Stabilizovat trup a 

zapojit výdechové svaly do stereotypu dýchání. 

Terapie 1.: 

• UZ na obě ramena dle indikace lékaře 

• horká role dle Briiggera na oblast svalů šíje, obou ramen a bolestivých žeber vpravo 

• péče o jizvu v oblasti P zápěstí - tlaková masáž, protahování, exteroceptivní stimulace 

hlazením 

• PIR na m.pectoralis major a minor, m. latissimus dorsi, m. subscapularis bilat. 

• relaxace pomocí AEK m. pectoralis major 

• PNF (vzorec pro lopatku) 

• postizometrická trakce Lp vleže na břiše 

• relaxace P m. quadratus lumborum, thorakodorzální fascie a šikmých břišních svalů 

vsedě do lateroflexe přes koleno terapeuta 

• mobilizace pomocí PIR Th/L přechodu do lateroflexe (Mitnehmen), repetitivní 

mobilizace SI skloubení vpravo (Stoddardův hmat) 

• nácvik dýchání do břicha, posilování HSS vleže na zádech se zapojováním svalů 

pánevmb.o dna 

Výsledek: 

Subjektivně - při PIR m. quadratus lumborum vlevo náhlá bolest v oblasti Th/L přechodu -

po mobilizaci segmentu do rotace vpravo pomocí PIR se pacientce od bolesti ulevilo a již se 

během terapie neobjevila, došlo také náhle k úlevě bolesti P žeber. Pacientka se citila velmi 

dobře. 

Objektivní vyšetření prováděno až po skončení denní terapie. 

9.terapie 

Status presens: 

Subjektivně ani objektivně oproti ranní terapii nezměněno. 

Cílem terapie: pokračovat v relaxaci svalů pletence ramenmb.o. Vyrovnat svalové 

dysbalance v oblasti lopatek a obou ramen. Snížit celkově svalové napětí. 
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Terapie ll.: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

• PIR na m.pectoralis major a minor, m. latissimus dorsi, m. subscapularis, zevní 

rotátory ram.kl., m. sternocleidomastoideus, m. trapezius horní část, krátké extenzory 

šíje, m. biceps brachii longus a brevis -vše bilat.. 

• rotační mobilizace lopatky vleže na boku 

• PNF na HKK bilat. (II.diagonála) relaxace extenzorové skupiny svalů pomocí 

techniky výdrž-relaxace 

• PNF na HKK (!.diagonála) relaxace flexorové skupinysvalů pomocí techniky výdrž

relaxace 

• PNF na lopatku bilat., posilování dolních fixátorů rytmickou stabilizací 

• Schultzův autogenní trénink 

Výsledek: 

Lateroflexe hlavy - P40°, L 45° 

Postavení pánve neměnné 

Stoj na vahách- vlevo 47 kg, vpravo 47 kg. Náhle došlo k rovnoměrnému rozložení zátěže 

na obou polovin těla. Jelikož je postavení pánve neměnné, tak zřejmě nemá vliv při stoji na 

rozložení váhy těla, tudíž příčinou bude pravděpodobně změněná poloha trupu. Z porovnání 

výsledků výše můžeme usoudit, že ani symetrické postavení hlavy neovlivní rozložení zátěže 

na2 vahách. 

Rozsah v ramenních kloubech: 

levá POHYB pravá 

135° flexe 135° 

30° extenze 25° 

110° abdukce 115° 

65° zevní rotace 50° 

85o vnitřní rotace 85° 

Autoterapie: 

o relaxace m.quadratus lumborum a příslušných měkkých tkání vleže na boku přes 

menší míč - s nádechem se podívat ke stropu, s výdechem povolit a podívat na zem 

o spinální cvičení vleže na zádech s pokrčenými DKK, HKK v rozpažení - současně se 

rotuje hlava a DKK na opačné strany, výdrž a s nádechem se vrací zpět do VP, poté 

na druhou stranu, vše opakovat Sx na každou stranu 

o senzomotorika - stoj na posturomedu, chůze v kamínkách 
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13.2. 2007-10. terapie 

Status presens: 

Subjektivně: bolest v oblasti P žeber lepší - stupeň 5 

Objektivně: 

Lateroflexe Cp - vpravo 30°, vlevo 45° 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Stoj na vahách: vlevo 53 kg, vpravo 40 kg. Z kontrolního vyšetření je patrné, že včerejší 

symetrické rozložení zátěže bylo jen chvilkové a k fixaci rozhodně nedošlo. 

Důsledkem nynější asymetrie mohlo být i včerejší cvičení na posturomedu v tělocvičně, které 

pacientka prováděla jako autoterapii bez dozoru terapeuta a mohla tuto fixaci rozhodit. 

Rozsah v ramenních kloubech: levá POHYB pravá 

135° flexe 135° 

30° extenze 25° 

110° abdukce 115° 

65° zevní rotace 50° 

85° vnitřní rotace 85° 

Cílem terapie: relaxace svalů plosky nohy a Achillovy šlachy. Snížení svalového tonu DKK. 

Vyrovnat svalové dysblance v oblasti pánve. Zlepšit proprioceptivní vnímáni z plosek nohou. 

Terapie 1.: 

• UZ na obě ramena dle indikace lékaře 

• míčkování a TMT na plosku nohy, mobilizace drobných kloubů nohy dorzálně a 

plantárně 

• 1MT na Achillovu šlachu, tvoření podélné řasy do tvaru písmene "C" nebo "S" 

• PIR na ischiokrurální svaly bilat., m. iliopsoas bilat., m.rectus femoris bilat. a 

adduktoty kyčelního kloubu bilat. (krátké i dlouhé) 

• postizometrická trakce v kyčelním a kolenním kloubu bilat 

• protahování fascií a m. quadratus lumborum vsedě do lateroflexe 

• senzomotorika na plosku nohy 

• stabilizace obou kolenních kloubů ve stoji - trojbodová opora, mírná ZR v 

obou kyčelních kloubech a flexe v obou kolenních kloubech, vzpřímený trup, hlava 

v protažení páteře 

• nácvik stoje na posturomedu 
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Výsledek: 

Stoj na vahách- vlevo 45 kg, vpravo 50 kg 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Doposud byla větší zátěž na LDK min o 5 kg. Po dnešní terapii se zcela změnilo zatíženi 

DKK, kdy došlo k většímu zatížení PDK právě o 5 kg. 

ll.terapie 

Status presens: 

Subjektivně: bolest v oblasti P žeber mnohem lepší (st. I), pravděpodobně po relaxaci m. 

quadratus lumborum bilat .. 

Objektivně: stoj na vahách: vlevo 47 kg, vpravo 52 kg (stále se udržuje stoj s větším 

zatěžováním pravé poloviny těla) 

Cílem terapie: vyrovnání svalových dysbalancí v oblasti obou pletenců ramenních. Zajistit 

správné postavení humeru v jamce, tím zvýšit propriocepci v ramenních kloubch bilat. 

Terapie ll: 

• horká role dle Bríiggera na svaly šíje a ramen 

• péče o jizvu v oblasti P zápěstí- tlaková masáž, protahováni, exteroceptivní stimulace 

hlazením 

• PIR na m. pectoralis minor, m. biceps brachii caput longum, m. pectoralis major, m. 

latissimus dorsi, zevní rotátory ramenního kloubu vpravo 

• postizometrická trakce ramenních kloubů bilat 

• mobilizace lopatky do rotace vleže na břiše 

• PNF na lopatku posilování dolních fixátorů lopatky technikou rytmická stabilizace 

• centrace ramenních kloubů bilat. 

• nácvik kompenzačního cvičení v tělocvičně 

Výsledek: 

Subjektivně: pacientka se cítí lépe 

Objektivně: nižší bolestivost a hypertonie v oblasti m. trapezius bilat., došlo k vyrovnání 

v asymetrickém postavení lopatek - nyní jsou vzdálenosti od páteře shodné a jejich dolní 

úhly ve stejné výši 

Lateroflexe v Cp: vpravo 45°, vlevo 35° 

Stoj na vahách: vlevo 45 kg, vpravo 50 kg 
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Rozsahy v ramenních kloubech: 

levá POHYB 

135° flexe 

30° extenze 

110° abdukce 

65° zevní rotace 

85° vnitřní rotace 

Autoterapie: cvičení v tělocvičně 

o stahování spodních žeber s výdechem vleže na zádech 

o spinální cvičení vleže na zádech s pokrčenými DKK 

Bakalářská práce 
Speciální část 

pravá 

135° 

25° 

115° 

50° 

85° 

o stahování lopatek vsedě na míči s mírně abduk.ovanými HKK v ramenních kloubech 

14.2.07 -12.terapie 

Status presens: 

Subjektivně: pacientka se cítí lépe, kvalitnější spánek, mohla usnout i na P ramenním kloubu. 

Oblast P žeberních oblouků bolestivá méně (stl) 

Objektivně: 

Stoj na vahách- vpravo 50 kg, vlevo 45 kg 

Rozsah v ramenních kloubech (orientačně)- stejné rozsahy jako po včerejší terapii, HKK dá 

již na úroveň hlavy bez bolesti v obou ramenních kloubech 

Rozsah hlavy -lateroflexe - vpravo 45°, vlevo 35° 

Cílem terapie: vyrovnání svalových dysbalancí v oblasti obou pletenců ramenních a šíje. 

Nácvik koordinační činnosti svalů pletenců ramenních ve statických polohách. 

Terapie: 

• UZ na obě ramena dle indikace lékaře 

• horká role dle Briiggera na oblast šíje a obou ramen 

• péče o jizvu v oblasti P zápěstí- tlaková masáž, protahování, exteroceptivní stimulace 

hlazením 

• PIR m. trapezius pars cranialis, m. stemocleidomastoideus bilat., krátké extenzory šíje 

• PNF (vzorec pro hlavu a krk) - relaxace extenzorů Cp bilat. pomocí rytmické 

stabilizace 

• rotační mobilizace lopatky bilat. 

• mobilizace lopatky do ABD a ADD vleže na boku 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

• PNF (vzorec pro lopatku) - posilování dolních fixátorů lopatky bilat. technikou 

rytmická stabilizace 

• stabilizace ramenních kloubů bilat. v abdukci, vsedě, postupně zvyšovat rozsah do 

abdukce, v každé poloze chvíli setrvat a terapeut se snaží stabilizačními prvky 

vychýlit pacienta ze správného postavení, pacient drží na místě 

• relaxace m. quadratus lumborum a laterální fascie trupu vsedě do lateroflexe 

• nácvik kompenzačního cvičení v tělocvičně 

Výsledek: 

Subjektivně - pozitivní reakce na terapii 

Objektivně 

Rozsah hlavy -lateroflexe - vlevo i vpravo 40° 

Stoj na vahách: vpravo 49 kg, vlevo 46 kg 

Rozsah v ramenních kloubech (orientačně) - pacientka elevuje HKK nad úroveň hlavy 

Autoterapie: cvičení v tělocvičně: 

o protahování bederních vzpřimovačů vleže na zádech s přitaženými DKK na břicho 

o automobilazace sakroiliakálního skloubení vleže na zádech 

o automobilizační cvičení páteře v podporu na čtyřech do flexe a extenze 

o relaxace m.quadratus lumborum a příslušných měkkých tkání vleže na boku přes 

menší míč 

15.2.2007- 13. terapie 

Status presens: 

Subjektivně: pacientka si dnes ráno nevzala lék proti bolesti a stěžuje si na výrazné zhoršení 

obtíží v oblasti P žeber. Bolest na stupeň 5. 

Objektivně 

stoj na vahách - vpravo 50 kg, vlevo 45 kg 

lateroflexe hlavy- vpravo 35°, vlevo 30° 

rotace hlavy- vpravo 50°, vlevo 55° 

rozsah v ramenních kloubech: levá 

135° 

30° 

110° 

65° 

85° 

POHYB 

flexe 

extenze 

abdukce 

zevní rotace 

vnitřní rotace 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

Cílem terapie: snížit bolest P žeber a zvýšit aktivní rozsah pohybu v ramenních kloubech 

bilat. 

Terapie 1.: 

• UZ na obě ramena dle indikace lékaře 

• horká role dle Briiggera na oblast šíje, ramen a bolestivých žeber vpravo 

• PIR na m. biceps brachii caput longum a brevis, m. trapezius bilat. 

• AEK- relaxace všech částí m. pectoralis major bilat. 

• PNF na lopatku - relaxace m. pectoralis minor pomocí techniky výdrž-relaxace 

• relaxace krátkých extenzorů metodou PIR 

• mobilizace žeber dle Kubise 

• mobilizace acromioklavikulárního skloubení bilat., stemoklavikulárního skloubení 

vlevo 

• Schultzův autogenní trénink 

výsledek: 

Subjektivně: bez výraznějších reakcí 

Objektivní vyšetření prováděno až po skončení denní terapie 

14.terapie 

Status presens: 

Subjektivně: bolest stejně intenzivní jako při předešlou terapií (stupeň 5) 

Objektivně: při rozhovoru o problému v oblasti P žeber se pacientka rozplakala (obává se 

interních onemocněních) 

Cílem terapie: relaxace svalů plosky nohy a Achillovy šlachy. Snížení svalového tonu DKK. 

Vyrovnat svalové dysblance v oblasti pánve. Zlepšit proprioceptivtú vnímání z plosek nohou. 

Stabilizovat trup vsedě a ve stoji, nácvik správného stereotypu stoje a chůze. 

Terapie ll.: 

• míčkování a TMT na plosku nohy, mobilizace drobných kloubů nohy dorzálně a 

plantámě 

• 1MT na Achillovu šlachu, tvoření podélné řasy do tvaru písmene "C" nebo "S" 

• PIR na ischiokrurální svaly bilat., m. iliopsoas bilat., m.rectus femoris bilat. a 

adduktoty kyčelního kloubu bilat. (krátké i dlouhé) 

• postizometrická trakce v kyčelním a kolenním kloubu bilat 

• relaxace thorakodorzální fascie v leže na břiše 

• nácvik malé nohy, trojbodové opory vsedě a ve stoji 

• nácvik dýchání do břicha a správné dechové vlny v sedě a ve stoji 
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• posilování HSS vsedě a ve stoji 

• korekce sedu a stoje na obou DKK 

• nácvik a korekce stoje na 1 DK na zemi 

• nácvik stoje na obou DKK na balančních plochách- úseče, posturomed 

Výsledek: 

Subjektivně: při zmínce o bolesti žebrech se pacientka rozplakala 

Objektivně: pozorujeme vyhlazení sinistrokonvexní skoliózy v oblasti Lp, což může být i 

důvod vyrovnání zátěže na 2 vahách. 

lateroflexe hlavy- vpravo 45°, vlevo 40° 

stoj na vahách- vpravo 47kg, vlevo 47 kg. 

rozsah v ramenních kloubech: 

autoterapie: 

levá 

135° 

30° 

110° 

65° 

85o 

POHYB 

flexe 

extenze 

abdukce 

zevní rotace 

vnitřní rotace 

o automobilazace sakroiliakálního skloubení vleže na zádech 

pravá 

135° 

25° 

115° 

50° 

gso 

o v korigovaném sedu na míči poskoky na stimulaci autochtonní muskulatury páteře 

o vsedě na míči posilování mezilopatkových svalů 

16.2.2007 -15.terapie 

Status presens: 

Subjektivně: bolestivost žeber na stupeň 8, léky již raději pravidelně bere 

Objektivně: 

stoj na vahách - vpravo 53 kg, vlevo 42 kg. 

lateroflexe hlavy- vpravo 30°, vlevo 30° 

rozsah v ramenních kloubech: 
levá 

135° 

30° 

110° 

65° 

85° 
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Terapie 1: 

• UZ na obě ramena dle indikace lékaře 

• horká role dle Brtiggera na oblast šíje a obou ramen 

Bakalářská práce 
Speciální část 

• PIR na m.pectoralis major a minor, m. latissimus dorsi, zevní rotátory ramenního 

kloubu, m. stemocleidomastoideus, horní část m. trapezius, krátké extenzory šíje, m. 

biceps longus a brevis - vše bilat.. 

• PNF na lopatku bilat.- posilování dolních flxátorů pomocí rytmické stabilizace 

• stabilizace ramenních kloubů v abdukci a zevní rotaci - nácvik zapojování dolních 

flxátorů s minimální kontrakcí m. trapezius vsedě i ve stoji při aktivním pohybu -

výdrž v této poloze cca 1 Os, opakováno Sx na každou stranu 

• nácvik stoje na lDK na zemi i na posturomedu, balanční cvičení, nácvik rovnováhy a 

stability pomocí vyhazování míče do vzduchu a jeho chytání 

Výsledek: 

stoj na vahách- vpravo 45 kg, vlevo 50 kg 

lateroflexe hlavy - vpravo 40°, vlevo 40° 

rozsah v ramenních kloubech: 

16.terapie 

Status presens: 

levá 

135° 

30° 

110° 

65° 

85° 

POHYB 

flexe 

extenze 

abdukce 

zevní rotace 

vnitřní rotace 

pravá 

135° 

25° 

115° 

50° 

85° 

Subjektivně: bolest obou ram.enních kloubů nezměněna, bolest hlavy aru Lp doposud 

vybavena nebyla. Nyní stále největší bolest v oblasti P žeber (dnes st. 3-4). 

Objektivně 

proveden výstupní kineziologický rozbor 

Terapie 11.: 

• slovní a pohybová instruktáž pacienta 

3.8 Instruktáž pacientky 

Doporučená autoterapie: 

• stahování lopatek vleže na břiše na posilování dolních flxátorů lopatek 

• relaxace m.quadratus lumborum a příslušných měkkých tkání vleže na boku přes 

menší míč 

• spinální cvičení vleže na zádech s pokrčenými DKK 
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• relaxační dýchání vleže na zádech s pokrčenými DKK, s výdechem kaudální posun 

dolních žeber a snaha o retrakci v ramenních kloubech bilat. a relaxaci m.pectoralis 

minor 

Doporučení pro nápravu a prevenci poruch pohybového aparátu: 

• nosit 0,5 cm podpatěnku pod LDK 

• udržovat korigovaný stoj a sed 

• symetricky zatěžovat poloviny těla 

• nepřetěžovat pletence ramenní 

• udržovat ramena v teple (zejména v noci) 

• posilovat svalstva pletence ramenního 

• zlepšit spací prostředí (vyhovující matrace, čistý vzduch, pravidelnost a dodržovat 

rituály před spaním) 

3.9 Výstupní kineziologický rozbor a porovnání výsledku vyšetření se 
vstupním kineziologickým rozborem 

Status presens: výška- 163 cm, váha- 95 kg, BMI - 35,75 kg/m2 (vstupní- 37,63 kg/m2), 

TF 78/min (vstupní 88/min) 

Vyšetření stoje aspekcí 

Zezadu 

DKK- baze užší, mírněji propadlá klenba podélná i příčná bilat. (více podélná vpravo, 

více příčná vlevo), valgózní postavení v hlezenních kloubech bilat.mírnější (více vpravo), 

hypertrofie m soleus bilat. a celého průběhu lýtkových svalů bilat.mimější, L podkolenní 

rýha stále níže a více sešikmena mediokaudálně, vtažený hypertonus v polovině gluteální 

rýhy bilat. přetrvává, gluteální rýhy se vyrovnaly do stejné výše i stejného sklonu sešikmění 

Pánev- lehký posun doleva, stále P SIPS výše, P SIAS výše i P crista iliaca výše, 

anteverze 20° bilat., rotace proti směru hod ručiček přetrvává 

Trup - hypertonus v oblasti Michaelisovy routy s edematózním prosáknutím přetrvává, 

sinistrokonvexní skoliotické držení vyhlazeno, mírná rotace trupu vlevo (plynulá již 

v celé páteři), lehký úklon celého trupu vlevo, hypertonus paravertebrálních svalů bilat. v Lp, 

střední Thp mírnější, bez edematózního prosáknutí v C/Th přechodu, P thorakobrachiální 

trojúhelníky symetrické 

HKK a pletenec ramenní- lopatky nyní ve stejné výši a stejně vzdálené od páteře, dolní 

úhly symetrické, pravý hřeben lopatky směřuje stále více vertikálně, celá lopatka je více 

elevována a směřuje více vpřed než L lopatka (větší protrakce ), bez hypotonie 
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v oblasti mezilopatkových svalů vpravo, ale v oblasti dolnich fixátorů lopatky bilat. zůstává 

(zejména vpravo) 

Hlava- bez rotace vpravo, jen mírný úklon vlevo 

Zboku 

P kolenní kloub stále v semiflexi, prom.inující břicho mírnější, hypotonie gluteálních 

svalů bilat. přetrvává, bez oploštělé hrudní kyfóza v horní hrudní páteři, hyperlordóza Lp a 

Cp mírnější, mírně předsunuté držení hlavy, protrakce v ramenních kloubech bilat. mírnější 

Zepředu 

DKK- kladívkovité prsty vlevo (2.-4.), P kolenní kloub stále oteklejší než L, ve vztahu 

k postavení pánve je stále PDK ve větší ZR v kyčelním kloubu a L ve větší VR v kyčelnim 

kloubu, hypertonie krátkých adduktorů bilat. zmírněna 

Trup- napětí v oblasti nad symfýzou, deviace pupku dextrokraniálně, bez linie pasu

ochablé šikmé břišní svaly přetrvávají 

HKK a pletenec ramenní- obě HKK jsou stále drženy vůči trupu ve flekčním, vnitřně 

rotačním a abdukčním postavení v ramenních kloubech, protrakce obou ramenních kloubů 

zůstává- nyní symetrické, elevační držení ramenních kloubů bilat.přetrvává (P rameno stále 

výše), semiflekční a pronační držení v loketních kloubech bilat. (výraznější nálezy vpravo), L 

ruka od prstů po zápěstí méně edematózně prosáknuta, zvýšené napětí v supraklavikulárních 

jamkách bilat přetrvává 

Hlava - směřuje vpřed 

Obr.6: Vyšetření stoje, pohled zezadu, zboku a zepředu při výstupním kineziologické rozboru 

Stoj na špičkách a na patách - stabilnější, varózní postavení v hlezenních kloubech 

bilat.přetrvává 

Vyšetření stoje pomocí olovnice 

- Spuštěná z týlu - prochází těsně vpravo gluteální rýhy a míří na střed spojnice obou 

hlezeních kloubů 

- Spuštěná z ušního boltce - hlava mírněji v předsunu, ramenní kloub mírněji vpřed od 

pomyslné spojnice kořenových kloubů těla, jinak bez odchylek. Symetrické bilat. 
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- Spuštěná z jugulární jamky - pupík umístěn uprostřed, v oblasti hlezenních kloubů míří na 

střed spojnice obou hlezenních kloubů 

Stoj na vahách- vlevo 50 kg, vpravo 45 kg 

Závěr: 

Při vyšetření nyní dokázala pacientka vydržet ve stoji cca 20 min bez bolesti v obou 

kolenních kloubech. Oproti vstupnímu vyšetření došlo zejména k větší symetrizaci 

lopatek, středovému postavení hlavy, vyrovnání tonu v oblasti lopatek (dřívější 

hypotonie v oblasti mezilopatkových svalů vpravo se odstranila, kontura horních i 

dolních fixátorů lopatek symetričtější bilat.). Došlo k vyrovnání svalových dysbalancí 

v oblasti pletenců ramenních (menší protrakce, vnitřní rotace, flexe a abdukce 

v ramenních kloubech bilat.) 1 v pletenci pánevním (zmenšená anteverze 

pánve).Vyšetření pomocí olovnice ukázalo rozložení masy těla více vlevo než při 

vstupním vyšetření (pupík uprostřed, gluteální rýha více vlevo). Trup je více situován 

do středu, pánev má větší tendenci se uchylovat vlevo od mediánní čáry. Rozložení 

zátěže na vahách se výrazně změnilo, již běhěm terapií jsme zaznamenali kolísavé 

rozložení zátěže, nyní jsme naměřili na levé polovině těla o 5 kg více než na pravé 

polovině. Naproti tomu při vstupním vyšetření byla vlevo zátěž o 10 kg menší. 

Pacientka si pravděpodobně začala více uvědomovat a ativovat LDK a již ji podvědomě 

neulevovala. Důvodem může být i vyrovnání svalových dysbalancí v oblasti pánve a 

DKK, změněné postavení segmentů a tfm odlišná proprioceprivní aference z kloubních 

struktur. 

Testy na pohyblivost páteře 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 

Cepojevův příznak +2cm +3cm 

F orestierova fleche O cm O cm 

Ottova reklinační vzdálenost + 1 cm +lem 

Ottova inklinační vzdálenost + 1 cm +2,5 cm 

Schoberova zkouška +4cm +4,5 cm 

Stiborova zkouška + 4,5 cm +6,5 cm 

Thomayerova zkouška +17cm +Sem 

Lateroflexe trupu vpravo +14cm +16cm 

Lateroflexe trupu vlevo +ll cm +15cm 

Poznámka: Lateroflexe trupu hodnocena v cm jako rozdll mez1 rovným stoJem a max. úklonem trupu. 
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Bakalářská práce 
Speciáln( část 

Po terapii došlo ke zvětšení rozsahu pohybu v celé páteři do flexe i extenze, zejména 

v hrudních a krčních segmentech. Z Thomayerovy zkoušky je zřejmé, že kromě 

zvýšeného rozvoje pohybu celé páteře došlo i ke zvýšenému pohybu v kyčelních 

kloubech. 

Funkční zkoušky 

Vstunnf vvšetření Vvstunní vvšetření 
Trendelenburgova Na LDK méně stabilní, Na LDK stále stoj méně stabilní, 
zkouška větší hra šlach, elevace ale již bez souhybů pánve a hry 

pánve vpravo a rotace trupu šlach 
doleva Vpravo bpn 
Na PDK stoj stabilnější 

Adamsův test - Nejdříve předbíhá L Sinistrokonvexní skolióza je již 
předklon polovina trupu v oblasti vyhlazena v• stoji, v o pn pn 

Thp a v P části Thp se předklonu dochází nejdříve 
vytváří val, poté se strany k předbíhání L poloviny trupu, 
vyrovnají a při max. předklonu se valy 
sinistrokonvexní vyrovnají - asymetrie valů méně 
skoliotické držení v Lp se výrazná 
vyhladí 

Záklon trupu Bez jakéhokoliv pohybu Páteř do extenze 
,., 

se rOZVIJI 
vThp a Lp, pohyb byl plynuleji, ale stále jsou omezené 
vykonáván hlavně v C/Th pohyby vThp a Lp, naopak 
přechodu a LIS přechodu kompenzační hypermobilita 

patrná v Cffh přechodu a 1./S 
přechodu 

Uklony trupu Vlevo - patrné zalomení Vlevo - plynuly rozvoj páteře 
v C/Th a Th/L přechodu bez ,,zalomení" 
Vpravo - fO ZV OJ páteře Vpravo - plynulý rozvoj, větší 
plynul~jši rozsah _l)_ohybu 

Fenomén předbíhání L SIPS při flexi trupu L SIPS v• flexi trupu stále pr1 
spin předbíhá P SIPS předbíhá P SIPS 
Spine sign Pozitivní vpravo- rozvoj Pozitivní vpravo - rozvoj 

vzdálenosti pravé SIPS a symetričtější než při vstupním 
obratle LS menší vyšetření 

Závěr: 

Trendelenburgova zkouška poukazuje na zlepšení svalové koordinace v oblasti pánve a 

jistějšímu stoji na 1 DK. Předklon, záklon i úklony jsou plynulejší, což je 

pravděpodobně dáno relaxací hypertonických svalů zad, ale i celkovou relaxací a 

uvolněním psychického napětí. Uvolnili jsme i blokádu P sakroiliakálního skloubení. 

Sed: stejný nález jako při vstupním vyšetření 
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Chůze: Délka i rytmus kroku symetričtější (stojná fáze kroku na PDKje stále o trochu delší), 

odvíjení plosky symetričtější, bez cirkumdukce LDK, laterolaterální souhyb trupu přetrvává, 

souhyb HKK v ramenních kloubech zvětšen. 

Závěr: 

Celkově došlo ke zlepšení symetričnosti stereotypu chůze, kdy není již zreJmy 

cirkumdukční pohyb vL kyčelním kloubu při kročné fázi a následný dopad na LDK. 

Větší vnitřní rotace v L kyčelním kloubu při kročné fázi ale stále přetrvává. Objevily 

se souhyby v ramenních kloubech bilat., které při vstupním vyšetření zcela chyběly. 

Vyšetření jizvy v oblasti L zápěstí 

- lehce přirostlá jen v proximální části, citlivost bpn,otok celé L ruky od aker po zápěstí 

zůstává beze změn 

Závěr: 

Jizva po operaci sy karpálnfho tunelu vlevo je již volnější a bez změn citlivosti. Tím 

jsme ovlivnili i relaxaci okolních tkání (kůže, svaly, vazy), větší pohyblivosti v zápěstí 

a tím lepší koordinaci ruky a zapojování do pohybových stereotypů. 

Vyšetření svalového tonu 

Legenda: 

Červená sytá - výrazný 

svalový hypertonus 

Červená světlá- mírný 

svalový hypertonus 

0- TrP 

+ - Periostový bod 

t. výrazná palpační 
bolestivost 

Obr. 7: Nákres hypertonických oblastí na těle pacientky při výstupním kineziologickém 

rozboru 
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Závěr: 

Bakalářská práce 
SpeciáJní část 

Hypertonus s palpační bolestivostí: krátké adduktory bilat.; m. medius bilat; m. 

quadratus lumborum bilat.(vlevo větší hypertonus, vpravo větší bolestivost); m. psoas 

major bilat (palpační bolestivost jen vpravo); paravertebrální svaly dolní Th a celé Lp 

bilat.; paravertebrální svaly ThS-7 vpravo; m. supraspinatus bilat.(bolestivost jen 

vlevo);m. subscapularis bilat.; m. biceps brachii bilat.- stále TrP vpravo; extenzorová i 

flexorová skupina předloktí vlevo, extenzorová skupina předloktí vpravo; kraniální část 

m. trapezius bilat. - již bez TrP; m. levator scapulae bilat.; m. stemocleidomastoideus 

vpravo v celém pruběhu- již bez Trp při úponu na processus mastoideus 

Hypertonus bez palpační bolestivosti: v celém pnlběhu achillových šlach bilat; pes 

anserinus bilat.; m. tenzor fasciae latae vlevo; paravertebrální svaly Lp bilat., 

nejvýraznější v Th/L přechodu bilat.; dolní Thp bilat; m.iliacus bilat; m.piriformis bilat. 

(více P); laterální část m. pectoralis major v přední axille; celý pnlběh m. pectoralis 

minor i s jeho úpony na proc. coracoideus a na 3.-S.žebru; m.latissimus dorsi v zadní 

axille; mm. scalenii bilat; m. stemocleidomastoideus vlevo jen v horní části svalu; 

krátké extenzory šíje bilat. 

Bolestivé periostové body: procesus transversi C2; sacroiliakální skloubení vlevo; úpon 

dlouhé hlavy m. biceps brachii vpravo 

Antropometrie 

HKK 

Obvody 

Biceps 

relaxovaný 

Biceps 

kontrahovaný 

Loket 

Předloktí 

Zápěstí 

Přes metakarpy 

Obvody prstů 

P (v cm) 

Vstupní 

vyšetření 

37 

37,5 

29 

28 

19 

22 

19 

L (v cm) 

Výstupní Vstupní Výstupní 

vyšetření vyšetření vyšetření 

36,5 39 38 

36,5 40 38,5 

28 31 29,5 

28,5 29,5 29 

19 21 20,5 

22 23 22,5 

19 20 20 
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DKK: 

Obvody 

Quadriceps 

femoris (15cm 

nad patellou) 

Nadkolenem 

Kolenní kloub 

přes patellu 

Lýtko 

Závěr: 

P (v cm) 

Vstupní Výstupní 

vyšetření vyšetření 

68 66 

54 53,5 

55 55 

48 47,5 

L (v cm) 

Vstupní 

vyšetření 

65 

51 

50 

47 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Výstupní 

vyšetření 

63,5 

50,5 

50 

47 

Porovnáme-li vstupní a výstupní vyšetření, nalezneme snížení obvodů téměř na všech 

částech končetin. Důvodem může být nejen snížení otoků a svalové trofiky, ale i 

celkové hmotnosti pacientky. Obvody na HKK a DKK se lehce vyrovnaly. 

vyšetření reflexních změn: 

- vyšetřováno postupně v průběhu rehabilitace. Zjištěna větší posunlivost fascií do všech 

směrů na zádech i na hrudníku oproti vstupnímu vyšetření. Jinak nález totožný s vstupním 

kineziologickým rozborem. 

Dýchání 

oproti vstupnímu vyšetření je dýchání klidnější - 16 dechů/min, objevuje se 

střídavě břišní typ a horní hrudní typ, rozvoj dechové vlny stále omezený v celé hrudní páteři 

(zejména vpravo), prohloubenější 

Závěr: 

Dýchání v hrudní páteři je stále omezenější. Zvýraznila se aktivace výdechových svalů 

do stereotypu dýchání. Je patrný celkově prohloubenější a klidnější dech. 
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Vyšetřeni HSS dle Australské školy: 

Bakalářská práce 
Speciálnf část 

- oproti vstupnímu vyšetření nález méně patologický - dochází k menšímu vyklenutí břišní 

stěny a větší stranové symetrii, ale stále celkově jeví známky oslabení (nestabilita Lp při flexi 

v kyčelním kloubu bilat.) 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy: 

Svalová skupina L - L - p 
vstup ni výstup ni vstup ni 
vyšetřeni vyšetřeni vyšetřeni 

m. gastrocnemius O+ O+ O+ 
m. soleus 1 O+ 1 
ischiokrurální sval_y_ 1 O+ 1 
adduktory kyčelního kloubu - 1+ 1 1+ 
dlouhé 
adduktory kyčelního kloubu - 1 1 1+ 
krátké 
m.tenzor fasciae latae 2 1+ 1 
m.rectus femoris 1+ 1 2 
m.iliopsoas 2 1+ 2 
m.piriformis 1 1 2 
m.quadratus lumborum (vleže 2 1+ 2! 
na boku) 
paravertebrální svaly 2 2 2 
m.pectoralis major - část 2! 1+ 2!! 
stemální dolní 
m. pectoralis major - část 2! 1+ 2! 
stemální střední a horní 
m. pectoralis maJor - část 2 ! 2 2 !! 
klavikulární,m. pectoralis 
minor 
m.trapezius -část horní 2 1+ 2 
m.levator scapulae 2 1+ 2 
m.stemocleidomastoideus 2 2 2 

Hodnocení: 
O -nejedná se o svalové zkrácení 
O+ - nejedná se o svalové zkrácení, pouze zvýšené napětí ve svalu 
I - malé svalové zkráceni 
I+ - větší svalové zkrácení, lze odpružit 
2 - velké svalové zkrácení 
! - bolestivost při vyšetřování 
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Závěr: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Svalové zkrácení se ve většině svalových skupinách zmírnilo a zesymetrizovalo. 

V oblasti pletence pánevního se objevuje větší svalové zkrácení zejména vpravo. 

V oblasti pletenců ramenních došlo k výraznějšímu zlepšení svalového tonu a 

bolestivosti při vyšetřování. Nacházíme stále velké svalové zkrácení, ale tentokrát bez 

svalového odporu. M. pectoralis minor zůstává i nadále bolestivý vpravo a zkrácen 

bilat. se svalovou tuhostí. Bolestivost, i když s mírnějším svalovým zkrácením 

nalezneme u m. quadratus lumborum vpravo. 

SvaloVÝ test: 

L - L - p - p -
vstupní výstupní vstupní výstupní 
vyšetření vyšetření vyšetření vyšetření 

m.serratus anterior 3 4+ 3- 4 
m.trapezius- kraniální část 4- 4 3 4-
m.trapezius- kaudální část 2- 3+ 3+ 3+ 
m.deltoideus - přední část, m. 3 4+ 2 4+ 
coracobrachialis 
m.latissimus dorsi 3 4 2- 4-
m.deltoideus - střední část, m. 3 4- 2- 3+ 
supraspinatus 
m.deltoideus - zadní část 3- 4 2+ 4 
m.pectoralis major 3 4+ 3- 4+ 
m.infraspinatus, m.teres minor 3+ 4+ 3 4 
m.subscapularis, m.teres major 4- 4+ 2- 4+ 
m. biceps brachii, m. brachialis, 4 5- 3+ 4+ 
m. brachioradialis 
m. triceps brachii 4+ 4+ 3+ 4 

Závěr: 

V porovnání se vstupním vyšetřením se svalová síla zvýšila ve všech skupinách. 

Známky oslabení se stále objevují u dolních vláken m. trapezius bilat. - ochablé dolní 

ftxátory lopatky. LHK. má celkově vyšší svalovou sílu než pravá. 

Vyšetřeni pohybových stereotypů: 

1. Extenze v kyčelním kloubu- průběh pohybu stejný jako při vstupním vyšetření, nejdříve 

aktivace ischiokrurálních sv., poté ipsilaterálních paravertebrálních svalů, poté 

kontralaterálních paravertebrálních svalů, dochází k méně výrazné kontrakci pravého 

m. trapezius při E v L či P kyčelním kloubu, symetrické bilat. 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

2. Abdukce v kyčelním kloubu- převaha "quadrátového" mechanismu bilat., kjlekčním 

souhybum v kolenním a kyčelním kloubu již nedochází bilat . 

.1. Flexe trupu - pacientka stále nedokáže tento pohyb provést v plném rozsahu 

4. Flexe hlavv vleže na zádech - předsun i rotace hlavy vlevo je oproti vstupnímu 

vyšetření mírnější 

2:. Abdukce v ramenním kloubu - stereotyp abdukce v ramenním kloubu se 

v posloupnosti zapojování svalových skupin neliší od vstupního vyšetření, nejvýraznější 

rozdíl je v rozsahu pohybu, HKK již zvedne k uším, je patrný větší zevněrotační souhyb 

dolního úhlu obou lopatek, symetričtější pohyby lopatek i paží oproti vstupnímu vyšetření 

6. Klik - modifikovaný klik ve vzporu o stěnu probíhá oproti vstupnímu vyšetření 

svižněji, ale se stejnými patologickými nálezy - výrazný pohyb obou lopatek kraniálně 

s extenzí v Cp v C/th přechodu, při pohybu zpět nejdříve kaudální posun L lopatky, poté P 

7. 

Závěr: 

Průběh posloupnosti svalových kontrakcí se přfiiš nezměnil oproti vstupnímu vyšetření, 

důvodem bude pravděpodobně dlouhodobá fixace těchto patologických pohybu a tudíž 

jejich delší a náročnější odstraňování. 

Vyšetření pohyblivosti krční páteře: 

Aktivní pohyb - při flexi plynulejší rozvoj obratlů Cp, nejvýrazněji v C!fh přechodu, při 

úklonu vlevo mírný rotační souhyb v segmentu doprava v dolní Cp; flexe, rotace i lateroflexe 

bilat. volnější 

Pasivní pohyb- při flexi vzdálenost brada-stemum na 2 prsty, při lateroflexi a rotaci bilat. je 

pohyb volnější 

Goniometrie: 

Vstupní vyšetření Výstupní vyšetření 
Aktivně Pasivně Aktivně Pasivně 

Krční páteř s 60-0-45 s 70-0-45 s 60-0-55 75-0-65 
F 25-0-20 F 30-0-30 F 45-0-40 F 50-0-50 
R45-0-65 R 65-0-80 R65-0-70 R 75-0-80 

palpace mezitrnových prostorů a processus spinosus - obratel C4 v dorzálním posunu, bez 

bolestivosti processus transversi C2 bilat, processus spinosus C3-6 
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Vyšetření do segmentů 

Segment - Vstupní vyšetření 
pohyb 
atlantoocci~it Omezený pohyb, 
ální skloubeni bariéra měkká 
- anteflexe 
lateroflexe Omezený pohyb 

bilat., bariéra tvrdá 
vpravo 

retro flexe Bpn 
rotace Omezený pohyb, 

bariéra měkká bilat. 

Co-Cl - Bpn 
dorzální posun 
laterální posun Omezený pohyb 

bilat., symetrické, 
bariéra měkká bilat. 

Cl-C2 - Pohyb omezený 
lateroflexe vlevo, bariéra měkká 

rotace Omezený pohyb 
vlevo, bariéra tvrdá 

C2-C6 - rotace Omezený pohyb, 
měkká bariéra C5-6 
vpravo 

lateroflexe Omezený pohyb, 
měkká bariéra C2-3 
vlevo 

dorzální a Bpn 
laterolaterální 
posun 
Cffh ~řechod Blokáda Thl-3 
{C6 - Th3} - vpravo 
rotace 
lateroflexe, Bpn 
dorzální posun 

Výstupní 
vyšetření 

Volný pohyb, 
bariéra měkká 

Volný pohyb 
vlevo, vpravo 
omezený, bariéra 
měkká bilat. 

Bpn 
Omezený pohyb 
jen vpravo, 
bariéra měkká 

bilat. 
Bpn 

Vpravo horší 
posunlivost, lze 
dopružit bilat. 
Pohyb omezený 
vlevo, bariéra 
měkká 

Omezený pohyb 
vlevo, bariéra 
měkká 

Omezený pohyb 
C2-3 vlevo, 
bariéra měkká 

Omezený pohyb, 
měkká bariéra 
C2-3 vlevo 
Bpn 

Blokáda Thl-3 
vpravo 

Bpn 
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Bakalářská práce 
Speciální část 

Závěr 

Zlepšení rozsahu pohybu 
do anteflexe 

Uvolnění bariéry do 
lateroflexe vpravo 

Nález beze změn 
Zvětšení pohyblivosti do 
rotace vlevo 

Nález beze změn 

Zlepšení laterálního 
posunu vlevo 

Nález beze změn 

Lze odpružit do rotace 
vlevo 

Rotace v segmentu C5-6 
se zvýšila, naopak se 
snížila v segmentu C2-3 
vlevo 
Nález beze změn 

Nález beze změn 

Nález beze změn 

Nález beze změn 
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Hrudní páteř a Th/L přechod (Thll-L2) : 

Palpace processus spinosus -bolestivý Th7, 8 

Vyšetření do segmentů 

Segment - Vstupní vyšetřeni Výstupní 
pohyb _vyšetření 

flexe Omezený pohyb 1 Omezený pohyb 
bariéra Th6-8 a v segmentech 
Thll-12 Th6-8 a Th 11-12, 

baroéra volnější 
jen v Thll-12 

extenze Omezený pohyb Omezený pohyb 
Th4-L2 Th4-L2 

lateroflexe Omezená vlevo v Th Volné všechny 
7-9 se2menty 

rotace Omezený pohyb 1 Omezený pohyb i 
pružení Th6-8 vlevo bariéra v Th 7-9 
a Th 11-12 vlevo vlevo a Th/L 

přechod vlevo 
žebra Bolestivá palpace Nebolestivé 

angulus costae vlevo vlevo prominuje 
3., 5., 7., vpravo 3., 5.žebro, vpravo 4. 
4., 5. 
vlevo prominuje 3. a 
5.žebro, vpravo 4. a 
7. žebro 

Bederní páteř: 

Segment - V stupni vyšetřeni Výstupní vyšetření 
_p_ohyb 
Flexe Omezený pohyb Omezený pohyb L5-

L3-4 aL5-Sl Sl 
Extenze Omezený pohyb omezenější pohyb 

v segmentech Th 4- v segmentech Th 4-
L2 Ll 

Lateroflexe, Bpn Bpn 
dorzální posun 
SI sklo u ben!i, Omezený pohyb Vpravo volné, vlevo 

dorzálně 1 omezené dorzálně -
ventrokraniálně bolestivé 
vpravo 

Vybraná vvšetření dolních končetin: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Závěr 

V segmentuTh6-8 
zůstala snížena 
pohyblivost, Thll-12 
volnější 

Nález beze změn 

Zlepšení pohyblivosti 
Th_p do lateroflexe bilat. 
Lepší pohyblivost Thp 
do rotace vpravo než 
vlevo, jinak beze změn 

Zmírnění pal pač ní 
bolestivosti žeber bilat., 
úprava blokád žeber 
3.vlevo a ?.vpravo 

Závěr 

v segmentu L3-4 
pohyb volnější 
Nález beze změn 

Nález beze změn 

Bolestivost a 
omezené pružení L 
SI skloubení 

Vyšetření kyčelních kloubů dle Cvriaxe - VR více omezena vpravo, vlevo volná, bilat. 

nebolestivá; ZR bilat. volná, nebolestivá, 

Patrickův fenomén - negativní bilat. 
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Vyšetření joint play: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Kolenní kloub -krátká a dlouhá páka omezené joint play bilat., nebolestivé bilat. 

Patella- pohyb volnější do všech směrů (vlevo stále krepitace)- nebolestivé bilat. 

Drobné klouby nohy- ploska volnější 

Závěr: 

Negativní Patrickův fenomén poukazuje, že původním důvodem bolesti v kyčelních 

kloubech byly zřejmě svalové dysbalance a hypertonie svalů pletence pánevního, které 

se po terapii vyrovnaly. Volnější pohyblivost patelly do všech směrů i kloubů plosky. 

Předpokládáme, že důvodem bolesti i sníženého joint play byl svalový hypertonus. 

Vyšetření pohyblivosti horních končetin: 

Aktivní pohyb - viz goniometrie 

Pasivní pohyb - bolestivé při maximální elevaci v ramenním kloubu bilat. 

Goniometrie: 

V stupní_rršetření Výstupní vyšetření 
Aktivně Vpravo Vlevo Vpravo 
Pasivně 

Ramenní s 40-0-165 s 40-0-175 s 15-0-90 
kloub s 45-0-175 s 45-0-185 s 15-0-90 

F 160-0-0 F 165-0-0 F 80-0-0 
F 170-0-0 F 175-0-0 F 85-0-0 
T 30-0-135 T 40-0-135 T 10-0-130 T 
T 10~0-145 T 30-0-145 10-0-140 
R 80-0-85 R 85-0-85 R30-0-70 
R 85-0-85 R 90-0-85 R30-0-75 

Loketní s 5-0-140 s 5-0-145 s 5-0-140 
kloub s 5-0-145 s 5-0-145 s 5-0-145 

T 85-0-80 T 90-0-85 T 85-0-80 
T 85-0-80 T 90-0-85 T 85-0-80 

Zápěstí s 60-0-75 s 65-0-75 s 50-0-75 
s 65-0-85 s 70-0-85 s 50-0-85 
T 20-0-30 T 25-0-30 T 20-0-30 
T 25-0-35 T 30-0-35 T 25-0-35 

Pohyb proti odporu- bolestivá jen flexe v ramenním kloubu vpravo 

Funkční testy: 

Fenomén šály - pozitivní vpravo 

I Vlevo 

s 20-0-100 
s 20-0-100 
F 85-0-0 
F 90-0-0 
T 20-0125 
T 30-0130 
R 65-0-80 
R 70-0-85 
s 5-0-135 
s 5-0-140 
T 90-0-85 
T 90-0-85 
s 65-0-75 
s 70-0-85 
T 25-0-30 
T 30-0-35 

,,Bagr" test na dlouhou hlavu m. biceps brachii - pozitivní vpravo 

Vyšetření ramenního kloubu dle Cyriaxe - pohyblivost volná do všech směrů 
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Se2ment - pohyb Vstupní vyšetření 
Glenohumerálnf Bpn do všech msěrů 
kloub 
akromioklavikulární Rozsah omezený bilat., 
kloub bariéra měkká bilat., 
kraniokaudální posun bolestivost vpravo 

ventrodorzální posWl Rozsah omezený bilat., 
bariéra měkká bilat., 
výrazná bolestivost 
bilat. 

sternoklavikulární Vlevo omezený pohyb, 
kloub bariéra tuhá, palpační 
- kraniální, ventrální, bolestivost 
dorzální posun, 
kaudální posun 
Loketní kloub Bpn 

zápěstí: Omezený posun 
- radiokarpální kloub ventrálně 1 dorzálně 

bilat. 
mediokarpální kloub Omezený posun 

distální řady 

karpálních kůstek 
palmámě vpravo 

kamální kůstkv Omezený posun os 
capitatum .dorzálně 1 

ventrálně 

Drobné kloubi ru~: Bpn 

Závěr: 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Výstupní vyšetření Zhodnocení 
Bpn do všech směrů 

Rozsah omezený Nález beze 
bilat., bariéra měkká změn 

bilat., bolestivost 
_yp_ravo 
Rozsah omezený Zmenšení 
bilat., bariéra měkká bolestivosti 
bilat., bolestivost bilat. 
bilat. 
Vlevo omezený Zmenšení 
pohyb, bariéra tuhá, bolestivosti 
bez palpační 

bolestivosti 

Bpn Nález beze 
zmně 

Omezený posun Nález beze 
ventrálně i dorzálně změn 

bilat. 
Posun volnější Došlo ke 
vpravo zvýšení 

dorzální 
flexe 
v zápěstí 
vpravo 

Posun os capitatum Došlo ke 
vonějšf dorzálně i zvýšení 
ventrálně dorzální 

flexe 
v zápěstí 
vpravo 

Bpn Nález beze 
zmně 

Stále je patrná léze acromioklavikulárního skloubení vpravo a dlouhé hlavy m.biceps 

brachii vpravo. Výrazně se zvýšil rozsah aktivního pohybu v ramenních kloubech bilat. 

do všech směrů. Odstranili jsme blokádu distální řady karpálních kůstek palmárně a tím 

jsme zvýšili rozsah pohybu v zápěstí do dorzální flexe. Pohyb do lateroflexe je v plném 

rozsahu, podařilo se nám zvýšit i flexi Cp. 
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Vyšetření úchopů (základní funkční testy dle Nováka) 

Bakalářská práce 
Speciálni část 

jemná motorika (štipec, špetka, laterálm'), silové úchopy (kulový, válcový, háček) - stále 

dochází k mírné elevaci P ramenm'ho kloubu a aktivaci pravého m.trapezius, i když v menší 

míře než při vstupním vyšetření 

Neurologické VYŠetření- stejné nálezy jako při vstupním vyšetření 

3.1 O Dlouhodobý plán: 
• zafixovat si správný stereotyp dýchání ve všech polohách - vleže na zádech, vsedě i 

ve stoji 

• pokračovat v posilování HSS 

• relaxovat hypertonické svaly, zejména šíje a pletence ramenního 

• upravit svalové dysbalance v oblasti pletenci pánevním a v pletencích ramenních 

• posilovat oslabené svaly (do lni fixátory lopatek, mezilopatkové, břišní) 

• zvýšit kloubni pohyblivost a odstranit blokády v zablokovaných segmenetech 

• umožnit plnou aktivní pohyblivost v obou ramenních kloubech s co nejmenší 

bolestivostí 

• nacvičit správné pohybové stereotypy, zejména abdukci ramenního kloubu 

• nacvičit správný stereotyp chůze 

• upravit pracovní a spací prostředí 

• pokračovat v celkové psychické relaxaci 

3.11 Prognóza 

Jelikož pacientka dokázala za velmi krátký časový úsek odstranit mnohé funkční 

poruchy, můžeme očekávat i další zlepšení funkčnosti pohybového aparátu. Záleží nyní na 

pacientce, jak bude sama dodržovat doporučené postupy a autoterapii. Důležité je zejména 

zajistit dostatečnou regeneraci organismu a psychické uvolnění. Pomocí nácviku správných 

pohybových stereotypů normalizovat napětí přetížených svalů a správně aktivovat svalové 

smyčky. Bolest obou ramenních kloubů se v průběhu terapií neměnila, tudíž ani 

nepředpokládáme zlepšení bolesti do budoucna. Bolest hlavy je pravděpodobně přenesená 

z krční páteře, protože se současným snížením napětí šíjových svalů se odstranila i bolest 

hlavy. Nebude-li pacientka přetěžovat svaly šíje, nosit těžká břemena, nemusela by se bolest 

hlavy znovu opakovat. Bolesti v bederní oblasti páteře se také zmírnily. Po relaxaci svalů 
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Bakalářská práce 
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DKK již ani nevyzařují do LDK. Můžeme usuzovat, že v budoucnosti by se tyto potíže 

zhoršovat nemusely, bude-li pacientka dodržovat preventivní zásady. Bolest obou kolenních a 

kyčelních kloubů se v klidu nezměnila, při zátěži mírnější. Dokáže vydržet ve stoji i delší 

dobu. Jejich prognóza pravděpodobně příznivá nebude. Můžeme předpokládat degenerativní 

změny v kloubech. 

3.12 Efekt terapie 

Subjektivně: 

Pacientka v průběhu terapie dobře spolupracovala. Celkově se cítí uvolněněji, bez starostí a 

odpočinutá. Bolestivost obou ramenních kloubů však neustoupila, stále stejného charakteru 

jako před průběhem terapií. Nedokáže sílu bolesti zcela objektivně vyhodnotit, neboť se s ní 

již ztotožnila, ale popisuje v noci a v klidu na stupeň 2-3, se zátěží na stupeň 0-1. Bolestivost 

v oblasti P žeber nyní na stupeň 3. 

Objektivně -shrnutí: 

)> pozitivní ovlivnění svalového tonu celého těla 

)> relaxace hypertonických svalů a protažení zkrácených svalů, zejména m.tenzor fasciae 

latae vlevo, m.rectus femoris bilat. (více vpravo), m.quadratus lumborum 

bilat.(bolestivost vpravo přetrvává), m.pectoralis major bilat. (výrazné snížení bolesti), 

m.levator scapulae bilat, m.trapezius horní část vpravo 

)> zmírnění svalových dysbalancf v oblasti pletence pánevm'ho (zmírnění anteverze pánve) i 

ramenních pletencli (zmírnění protrakce, flexe a vnitřní rotace v ramenních kloubech) 

)> nebolestivá palpace hlavičky fibuly vlevo, oblast trochanter major bilat., SI skloubení 

vlevo a úponu dlouhé hlavy m. biceps brachii vlevo 

)> pozitivní ovlivnění měkkých tkání a reflexních změn (symetričtější hyperalgické zóny 

v oblasti zad, horší posunlivost fascií stále v oblasti přední strany hrudníku a šíje a 

v dolních hrudních segmentech vpravo) 

)> zmírnění horního hrudního dýchání a lepší rozvoj správné dechové vlny 

)> zlepšení posunlivosti jizvy i čití v oblasti zápěstí vlevo, zvětšení rozsahu pohyblivosti do 

dorzální flexe 

)> zmírnění patologických souhybů při pohybových stereotypech (menší aktivace P 

m.trapezius, m.stemocleidomastoideus bilat., m.tenzor fascia latae a m.rectus femoris 

bilat) 

)> výrazné zvětšení rozsahu pohyblivosti obou ramenních kloubů 
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Rozsahy v ~amenních kl uhcch (v úhlových stu n{ch) __ _ 

Před terapií 
p 

AB AB 

8() 95 

90 u 
o 

[0 12 
5 o 
10 11 
o 5 
ll 12 
t) o 
ll 11 
o 5 
ll 13 
o 5 

16 
o 

Bakalářská práce 
Speciální část 

Po terapii 

L 

Popis tabulky: v počátcích terapie byly rozsahy v ramenních kloubech velmi malé bilat., 

zejména pohyb nad horizontálu nebyl možný (vpravo navíc do ZR). Pomocí aplikace 

relaxačních a trakčních technik se pohyby rapidně zvyšovaly, až nabyly svých maximálních 

hodnot (srovnání rozsahu pohybů do abdukce při vstupním a výstupním vyšetření viz 

příloha). Levý ramenní kloub oproti pravému vykazoval o trochu vyšší rozsah pohybu do 

všech směrů jak při vstupním, tak i při výstupním kineziologickém rozboru. 

)o> stereotyp abdukce v ramenním kloubu se nám upravit nepodařilo 

)o> léze acromioklavikulárního skloubení vpravo a dlouhé hlavy m. biceps brachii vpravo 

přetrvává 

» bolest svalů pletence ramenn~ho při maximální aktivní elevaci v rameních kloubech bilat. 

přetrvává 

» zvýšení svalové síly pletence ramenního, zejména vlevo 

)o> zvýšení celkově rozsahu pohyblivosti krční páteře do všech směrů (viz tabulky níže) 

» zvýšení pohyblivosti páteře do segmentů, zmírnění bolestivosti při vyšetřování 

» zvětšení pohyblivosti páteře do flexe a extenze - zvýšení distancí na páteři, ale celková 

hypomobilita páteře přetrvává 

- 88-



FTVSUK 
Katedra Fyzioterapie 

Bakalářská práce 
Speciální část 

:> blokádu P SI skloubení jsme odstranili, ale objevila se nově blokáda L SI skloubení 

:> snížení bolestivosti obou kolenních a kyčelních kloubů při stoji 

:> zlepšení stereotypu chůze 

:> větší symetričnost obou polovin těla (obvody končetin, stoj na 2 vahách, vyšetření 

olovnicí) 

:> porucha propriocepce z plosek nohou i z oblati Cp přetrvává 

:> větší stabilita trupu při stoji a chůzi 

:> změny v rozložení zátěže při stoji během průběhu terapií (viz tabulka) 

at rotl Jl:l vahách 
(v 
s.tupnl ,h) 

Den Po terapii Před Po terapii 
I - z časových 
důvodů p 
nevyšetřováno 45 55 

2. 20 30 42 50 
3. I I I 

I 

4. 45 50 45 47 47 
35 35 55 40 I I 

35 40 40 50 45 49 46 
40 50 45 47 47 

I I 53 42 45 50 I 

(V 

Popis tabulky: Rozsah laterotlexe krční páteře byl v počátku terapie: vpravo 20° a vlevo 25°, 

zejména pomocí PlR šíjových a ramenních svalů jsme se dopracovali na rozsah: vpravo 45° a 

vlevo 40°. Po první terapii reagovala pacientka na ovlivňování pohyblivosti v Cp krátkou 

bolestí celé hlavy, která asi po 5 min přešla. Bolest hlavy se od té doby nevyskytla. Z výše 

vypsaných vyšetření je zřejmé, že rozsah hlavy do lateroflexe byl před terapií asymetrický, 

ale po terapii došlo většinou k vyrovnání a symetrii úklonů na obě strany. Stoj na vahách 

ukázal zprvu velikou asymetrii v zátěži, levá polovina trupu byla ulehčována až o 1 O kg. 

V průběhu rehabilitace se snížila zátěž o 5 kg. Zprvu se ukazovalo snížení váhy rovnoměrně 

na obou polovinách. Na závěr rehabilitace byla již L polovina těla zatěžována o 5 kg méně 

nežP. 
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4. Závěr 

Bakalářská práce 
Speciálnf část 

Během své měsíční praxe ve FNK.V a následně při zpracování této bakalářské práce 

jsem se naučila více porozumět problematice bolesti ramenních kloubů i cervikobrachiálnímu 

syndromu. Ve spojeni s celkovou diagnózou mé pacientky jsem se snažila ovlivnit hlavně její 

pozitivní psychické ladění. V počátcích naší léčby docházela na terapie unavená, celkově 

bolestivá a vegetativně labilní. Bylo těžké navodit úspěch léčby , když sama pacientka nebyla 

motivována. Později se stav stabilizoval a výrazně zlepšil. S uvolňováním psychického napětí 

se současně relaxovaly i svaly celého těla, celková bolestivost se mírnila. Pacientka bude 

nyní ještě týden pokračovat v individuální terapii na lůžkovém rehabilitačním oddělení. 

Prostřednictvím této bakalářské práce jsem měla možnost se blíže seznámit nejen 

s problematikou bolesti ramenních kloubů, ale i s psychickou stránkou člověka. Bylo pro mne 

velikým přínosem osobně sledovat jak spojení aplikace různých fyzioterapeutických procedur 

s dobrými sociálními vztahy a klidem na lůžku umožní během krátké doby léčebné zázraky. 
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AA- alergologická anamnéza 

AEK - antagonisticko excentrická kontrakce 

Bpn- bez patologických nálezů 

CB - cervikobrachiální 

CO- okciput 

Cp -krční páteč 

DK- dolní končetina 

DKK - dolní končetiny 

FA- farmakologická diagnóza 

FNKV -Fakultní nemocnice Královké Vinohrady 

GA- gynekologická anamnéza 

HK - horní končetina 

HKK- horní končetiny 

HSS -hluboký stabilizační systém 

L-levý 

L p -bederní páteř 

P -pravý 

PA- pracovní anamnéza 

PIR - postizometrická relaxace 

PNF - proprioneuromuskulární facilitace 

SA- sociální anamnéza 

SI skl. - sacroiliakální skloubení 

Sp - sakrální páteř 

SpA- sportovní anamnéza 

Sy-syndrom 

Thp -hrudní páteř 

TMT- techniky měkkých tkání 

TrP - trigger point 

uz- ultrazvuk 

VR - vnitřní rotace 

ZR- zevní rotace 
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Přílohy 

Č.l Antropometrie: 

Horní končetiny 

Délky 

Akromion - daktylion 

Obvody 

Biceps - relaxovaný 

Biceps - kontrahovaný 

Loket 

Předloktí 

Zápěstí 

Přes metakarpy 

Obvody prstů 

Dolní končetiny: 

Délky 

Funkční délka (SIAS-malleolu~ 

medialis) 

Anatomická (trochanter major-

malleolus lateralis) 

Pupek - malleolus medialis 

Obvody 

Quadriceps femoris - 15 cm 

nad patellou 

Nadkolenem 

Kolenní kloub přes patellu 

Lýtko 

P (v cm) 

69 

p 

37 

37,5 

29 

28 

19 

22 

19 

P (cm) 

83 

79 

93 

p 

68 

54 

55 

48 

-94-

Bakalářská práce 
Speciálni část 

L (v cm) 

68 

L 

39 

40 

31 

29,5 

21 

23 

20 

L(cm) 

80 

77 

91 

L 

65 

51 

50 

47 
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Č.2 Svaloyý test (vstupní kineziologický rozbor) 
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Katedra Fyzioterapie Speciální část 
Porovnání maximálního rozsahu v ramenních kloubech do abdukce při vstupním a 

yýstupním kineziologickém rozboru: 

Vstupní: 

Výstupní: 
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