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Abstrakt 

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po totální endoprotéze ramenního 

kloubu 

Cíle: Cílem bakalářské práce je teoretické rozpracování problematiky totální reverzní 

endoprotézy ramenního kloubu a vytvoření kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacientku 

po totální reverzní endoprotéze ramenního kloubu se zhodnocením efektu terapie. 

Metody: Bakalářská práce se skládá z částí obecné, která pojednává o reverzní 

endoprotéze ramenního kloubu za využití literatury, a z části speciální, která obsahuje 

kazuistiku pacientky s touto diagnózou. Součástí speciální části je komplexní vstupní 

kineziologické vyšetření, terapie, výstupní kineziologické vyšetření, a nakonec 

zhodnocení efektu terapie.  

Výsledky: Terapie, které pacientka absolvovala, měly pozitivní účinek na její zdravotní 

stav, což potvrzuje i výstupní kineziologické vyšetření. Největší změny jsou viditelné 

ve zvýšení svalové síly v oblasti pravého ramenního kloubu, ve zvětšení rozsahu pohybu 

v pravém ramenním kloubu a v získání samostatnosti. Díky těmto výsledkům 

lze prokázat, že terapie byly efektivní.   

Klíčová slova: reverzní endoprotéza, ramenní kloub, horní končetina, kazuistika, 

fyzioterapie 

 



 

 

Abstract 

Title: Case Study of Physiotherapy Treatment of Patient after total shoulder arthroplasty 

 

Aims: The aim of this thesis is a theoretical elaboration of the issue of total reverse 

shoulder arthroplasty and the elaboration of a case study of physiotherapeutic care 

of a patient after total reverse shoulder joint arthroplasty with evaluation of the effect 

of therapy. 

 

Methods: The bachelor's thesis consists of a general part, which deals with reverse total 

arthroplasty of the shoulder joint using the literature, and a special part, which contains 

a case study of the patient with this diagnosis. The special part includes an input 

kinesiological examination, therapy, output kinesiological examination, and finally 

evaluation of the effect of therapy. 

 

Outcomes: The therapy had a positive effect on the patient's health. The biggest changes 

are visible in the enlargement of muscle strength around the right shoulder joint, 

in enlargement ROM in the right shoulder joint and in gaining independence. 

These results show that the therapies were effective. 

 

Key words:  reverse total shoulder arthroplasty, shoulder, upper limb, case study, 

physiotherapy 
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1 ÚVOD 

Reverzní endoprotéza ramenního kloubu se řadí mezi aloplastiky, které jsou méně 

časté se srovnáním s endoprotézou kolenního či kyčelního kloubu, ale mnohdy mají velmi 

dobré výsledky. Tento druh aloplastiky je indikován pacientům, kteří mají vážně 

poškozený ramenní kloub. Jelikož horní končetiny splňují velmi důležité funkce, 

je u těchto pacientů omezena samostatnost a samoobsluha, tudíž v těchto případech 

přináší aloplastika ramenního kloubu úlevu od bolesti ale také návrat možnosti 

samoobsluhy a samostatnosti. 

Cílem této bakalářské práce je teoretické rozpracování problematiky totální reverzní 

endoprotézy ramenního kloubu a zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče 

o pacientku po totální reverzní endoprotéze ramenního kloubu se zhodnocením efektu 

terapie. S pacientkou jsem pracoval pod odborným dohledem supervizorky Mgr. Ivy 

Mazancové v rámci mé souvislé odborné praxe v MediCentrum Praha a.s. v termínu 

od 13. 1. 2020 do 7. 2. 2020.  

Práce je rozdělena na dvě části. Obecná část, která teoreticky zpracovává 

problematiku reverzní endoprotézy ramenního klubu za využití tuzemské i zahraniční 

literatury. Obsahuje popis anatomie, kineziologie a biomechaniky ramenního pletence. 

Dále práce obsahuje popis a biomechaniku reverzní endoprotézy, spolu s její indikací, 

kontraindikací a komplikací. V neposlední řadě obsahuje obecná část téma rehabilitace 

po reverzní endoprotéze ramenního kloubu. Speciální část bakalářské práce obsahuje 

zpracovanou kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacientku po reverzní endoprotéze 

ramenního kloubu. Tato část bakalářské práce je zakončena zhodnocením efektu terapie. 
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2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 Horní končetina  

Obě horní končetiny mají jako celek mnoho funkcí. Jsou velmi důležitým 

uchopovacím a manipulačním orgánem. Právě díky těmto funkcím slouží horní končetiny 

k samoobsluze a práci. Mezi další důležitou funkci horních končetin můžeme zařadit 

funkci komunikační (Véle, 2006). Kvůli rozdílnosti ve funkci a zátěži horních a dolních 

končetin můžeme najít změny ve stavbě a pohyblivosti. Horní končetina je svou stavbou 

a pohyblivostí přizpůsobena k uchopovací funkci, zatímco dolní končetina 

je přizpůsobena opěrné a lokomoční funkci (Čihák, 2011).  

2.2 Anatomie ramenního pletence 

2.2.1 Kosti ramenního pletence 

Pletenec ramenní je tvořen lopatkou (scapula), klíční kostí (clavicula) a pažní kostí 

(humerus).  

Lopatka (scapula) je plochá kost trojúhelníkového tvaru tvořena třemi okraji: 

margo superior, medialis a lateralis, a třemi úhly: angulus superior, inferior a lateralis. 

Lopatka (scapula) je umístěna ve výšce 2. – 7. žebra ve svalstvu zad, a tvoří skloubení 

s klíční kostí (clavicula). Přední strana (facies costalis) lopatky naléhá na hrudník 

a je mírně konkávní. Zadní (hřbetní) strana (facies posterior) je naopak mírně konvexní 

a je rozdělena vyvýšeným hmatatelným hřebenem (spina scapulae), který se směrem 

laterálním stále zvyšuje a je zakončen nadpažkem (acromion). Hřeben (spina scapulae) 

rozděluje zadní plochu lopatky na jámu nadhřebenovou (fossa supraspinata) a jámu 

podhřebenovou (fossa infraspinata). Nadpažek (acromion) nemusí být u všech stejný, 

a proto rozlišujeme jeho 3 základní typy tvaru – rovný, který se vyskytuje u 17% 

populace. Dále oblý, který se vyskytuje u 43% populace a poslední hákovitý, který 

je přítomen u 39% populace. Konkrétně u posledně zmiňovaného typu tvaru nadpažku 

je velmi častá, až 70 %, ruptura či poškození rotátorové manžety. Na laterálním úhlu 

lopatky se nachází kloubní jamka ramenního kloubu (cavitas glenoidale), která je mělká 

a vejčitá. Místa pro začátky svalů se nacházejí pod (tuberculum infraglenoidale) i nad 

(tuberculum supraglenoidale) jamkou (Čihák, 2011; Hudák, 2017; Kolář, 2009).  

Klíční kost (clavicula) je štíhlá a esovitě prohnutá kost, která u dospělého člověka 

dosahuje 12-16 cm. Tvoří skloubení s lopatkou a hrudní kostí (sternum). Vnitřní 
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a zároveň silnější konec (extremitas sternalis) je sklouben s hrudní kostí. Zevní a zároveň 

plochý konec (extremitas acromiaalis) je sklouben s nadpažkem, který je součástí 

lopatky. Spodní strana klíční kosti tvoří plochu, na kterou se upíná kostaklavikulární vaz 

(ligamentum costoclaviculare) a podklíčkový sval (musculus subclavius). Naopak horní 

strana klíční kosti je hladká. K osifikaci klíční kosti dochází jako první ze všech kostí 

v těle a také se v ní objevuje první kostní krvetvorba (Čihák, 2011; Hudák, 2017). 

Pažní kost (humerus) je dlouhá kost, kterou můžeme rozdělit na hlavici (caput 

humeri), tělo (corpus humeri) a distální konec (condylus humeri). U dospělého jedince 

můžeme pozorovat určitý stupeň torze pažní kosti. Hlavice kosti pažní (caput humeri) 

tvoří hlavici ramenního kloubu. Dva hrbolky (tuberculum majus et minus), na které 

se upínají svaly rotátorové manžety, se nacházejí pod hlavicí pažní kosti (caput humeri). 

Oba hrbolky jsou proto zásadní ve stabilizaci ramenního kloubu, proto při zavedení 

endoprotézy musejí být zachovány. Pod hlavicí pažní kosti se nachází zeštíhlení humeru 

(collum chirurgicum), který, jak už jeho název vypovídá, je místem častých zlomenin. 

Žlábek pro radiální nerv (sulcus nervi radialis) můžeme nalézt na zadní straně těla pažní 

kosti a žlábek pro ulnární nerv (sulcus nervi ulnaris) na distální části pažní kosti, tudíž 

při zlomeninách distálního humeru může dojít k poranění ulnárního nervu. Distální část 

(condylus humeri) pažní kosti je součástí loketního kloubu (Čihák, 2011; Hudák, 2017; 

Kolář, 2009). 

2.2.2 Svaly ramenního pletence 

Všechny svaly ramenního pletence ovlivňují polohu jamky ramenního kloubu 

a tvoří opěrnou bázi hlavice humeru pro pohyb paže a můžeme je rozdělit do partnerských 

dvojic. Partnerské dvojice jsou tvořeny agonistou a antagonistou. Kineziologický pohyb 

je podmíněný správnou, harmonickou spoluprací agonisty a antagonisty. Pohyb paže 

současně s pohybem lopatky je velmi důležitý, protože pohyb lopatky rozšiřuje pohybové 

možnosti paže (Véle, 2006). 

Do první skupiny dvojic zařazujeme mm. rhomboidei (m. rhomboideus major 

et minor) a m. serratus anterior. Tyto svaly zajištují rotaci lopatky. Rhombické svaly 

(mm. rhomboidei), které od sebe odděluje jen průchod cév, stabilizují C/Th přechod a řadí 

se mezi dolní fixátory lopatek. Spojují lopatku s páteří v oblasti dolní krční a horní 

hrudní, přitahují lopatku směrem k páteři a současně vytáčí dolní úhel lopatky dovnitř. 

Druhým zástupcem v první skupině je m. serratus anterior, který spojuje 1. – 9. žebro 
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s lopatku. Funkcí tohoto svalu je vytáčení dolního úhlu lopatky zevně, ale také se podílí 

na abdukci paže. Řadíme ho také do skupiny fixátorů lopatek. Při poškození funkce tohoto 

svalu dochází k vytáčení dolního úhlu lopatky mediálně a zároveň k odstávání od páteře. 

Tento jev označujeme jako „scapula alata“ (Hudák, 2017; Véle, 2006). 

M. levator scapulae a m. trapezius (dolní část) tvoří druhou skupinu a zajišťují 

elevaci a depresi lopatky. M. levator scapulae zařazujeme k horním fixátorům lopatky, 

který spojuje krční páteř s lopatkou a zvedá její horní úhel. Je to velmi důležitý sval, 

jelikož zpevňuje ramenní pletenec a slouží jako pomocný sval při lateroflexi krční páteře. 

Tento sval je velmi často přetěžován při nošení těžkých břemen. K přetížení může dojít 

ale i při dlouhodobé elevaci ramene. Sval také citlivě reaguje na chlad. M. trapezius, 

konkrétně jeho dolní část, provádí depresi lopatky, ale i celého ramene. Jedná se o část 

svalu, která je společně s m. serratus anterior, často oslabená. Jelikož je m. trapezius jako 

celek součástí několika funkčních řetězců, které propojují segmentovou osu hrudní 

a krční páteře s hlavou a oběma horními končetinami, má jeho aktivita vliv na držení těla 

(Hudák, 2017; Véle, 2006). 

Třetí skupina je tvořena dvojící svalů m. pectoralis minor a m. trapezius (horní 

část). Tato dvojice svalů zajišťuje předklon a záklon lopatky. M. pectoralis minor 

zajišťuje depresi ramenního pletence s abdukcí lopatky. Dolní úhel lopatky posouvá 

kraniálně. Tento sval začíná na 3. – 5. žebru a upíná se na processus coracoideus lopatky. 

Při zkrácení m. pectoralis minor dochází k protrakci ramen. M. trapezius (horní část) 

elevuje rameno, tudíž bývá také velmi náchylný k přetížení, například při nošení těžkých 

břemen na rameni. I tento sval je náchylný na chlad, při kterém se zvýší jeho napětí. Horní 

část m. trapezius také extenduje hlavu proti šíji a rotuje jí kontralaterálně (Hudák, 2017; 

Véle, 2006). 

Do poslední, čtvrté skupiny dvojic, zařazujeme m. serratus anterior (horní a střední 

část) a m. trapezius (střední část). Funkce této dvojice je abdukce a addukce lopatky. 

Funkce m. serratus anterior je popsaná výše. Funkce střední části m. trapezius je addukce 

lopatky a sunutí ramene dozadu. Střední část bývá často hypertonická, a to zejména, 

když dojde ke zkrácení svalu m. pectoralis major, který je zároveň antagonistou svalu 

m. trapezius a jeho střední části, nebo když dojde k oslabení m. serratus anterior (Hudák, 

2017; Véle, 2006).  



15 

 

Ke svalům, které jsou součástí ramenního pletence, přiřazujeme i sval 

m.  subclavius, který provádí depresi ramenního pletence, ale i lopatky a spojuje 1. žebro 

s klíční kostí. M. subclavius částečně „chrání“ cévy před poškozením při zlomeninách 

klíční kosti (Hudák, 2017; Véle, 2006). 

Skupina svalů, které se naházejí kolem ramenního kloubu, obsahuje svaly – 

m. deltoideus, který je důležitý ke stabilizaci ramenního kloubu; m. supraspinatus; 

m. infraspinatus; m. teres minor et major; m. latissimus dorsi; m. pectoralis major; 

m. subscapularis a m. coracobrachialis. Rotátorovou manžetu, která chrání, zpevňuje 

a centruje ramenní kloub, tvoří m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor 

a m. subscapularis. Postavení ramenního kloub však ovlivňují i svaly, které řadíme 

do skupiny svalů kolem lokte. Jsou jimi m. biceps brachii a m. triceps brachii (dlouhá 

hlava) (Véle, 2006).  

2.2.3 Klouby ramenního pletence 

Klouby ramenního pletence můžeme rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny 

řadíme tři klouby pravé, konkrétně articulatio glenohumeralis, articulatio 

acromioclavicularis a articulatio sternoclavicularis. Do druhé skupiny řadíme dva klouby 

„nepravé“ – skapulothorakální spojení a subakromiální spojení (Kolář, 2009). 

Articulatio glenohumeralis (ramenní kloub) je jednoduchý volný kulovitý kloub. 

Pro stabilitu ramenního kloubu je velmi významná rotátorová manžeta, která kloub 

stabilizuje. Kloub je nestabilní, protože má mělkou jamku oproti velké hlavici. Hlavici 

tohoto kloubu tvoří caput humeri a jamku tvoří cavitas glenoidalis scapulae. Ramenní 

kloub obsahuje labrum glenoidale, což je chrupavčitý lem rozšiřující kloubní jamku 

(Hudák, 2017; Čihák 2011). 

Articulatio acromioclavicularis (nadpažkoklíčkový kloub; AC) je málo pohyblivý 

kloub, který spojuje konec klavikuly s akromionem. Jedná se o jednoduchý plochý kloub. 

Zpevnění kloubního pouzdra z horní strany obstarává lig. acromioclaviculare. I když 

pohyby v tomto kloubu jsou velmi malé, mají význam v doplňování pohybů ostatních 

kloubů v ramenním pletenci (Hudák, 2017; Čihák 2011). 

Articulatio sternoclavicularis (klíčkohrudní kloub; SC) je také málo pohyblivý 

kloub, který svými pohyby doplňuje ostatní klouby, které se nacházejí v ramenním 

pletenci. Spojuje klavikulu se sternem a je to složený kulový kloub. Mezi těmito dvěma 

kostmi je vložen discus articularis, který se skládá z vazivové chrupavky. Discus slouží 
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k tomu, aby vyrovnal nestejnosměrná zakřivení kloubních ploch. I tento kloub zpevňují 

vazy – lig. interclaviculare; lig. costoclaviculare a lig. sternoclaviculare anterius 

et posterius (Hudák, 2017; Véle, 2006). 

Skapulothorakální spojení zajišťuje klouzavý pohyb, což je předpokladem 

pro posun lopatky, za pomocí vaziva, které vyplňuje prázdná místa mezi facies costalis 

lopatky a hrudní stěnou (Kolář, 2009). 

Subakromiální spojení se nachází mezi spodní plochou akromionu, úpony svalů 

rotátorové manžety, spodní plochou m. deltoideus a kloubním pouzdrem. Součástí 

je i bursa subacromialis, která je důležitá pro pohyby v tomto spojení. Jedná se o spojení, 

které obsahuje řídké vazivo a bursy (Kolář, 2009). 

2.2.4 Cévní zásobení ramenního pletence  

Hlavní tepnou, která zásobuje ramenní pletenec, je arteria axillaris, která je přímým 

pokračováním a. subclavia. Začíná u zevního okraje 1. žebra a sahá až k vnitřní straně 

collum chirurgicum humeri. Dále již pokračuje jako a. brachialis, která zásobuje celou 

paži a loketní kloub. A. axillaris zásobuje svaly, které ohraničují ramenní kloub a podpaží, 

m. infraspinatus a m. deltoideus. Dále zásobuje oblast boční hrudní stěny a její svaly, 

a u žen část mléčné žlázy. Z a. subclavia odstupuje také truncus thyrocervicalis, 

který zásobuje lopatkové svaly (Hudák, 2017; Čihák 2004).  

2.2.5 Inervace ramenního pletence  

Ramenní pletenec je inervován z plexus brachialis (pažní pleteň), který je složen 

z předních větví míšních nervů C5 – C8, ale přidávají se i spojky ze segmentů C4 a Th1, 

a všechny se spojují do tří kmenů – truncus superior, medius et inferior. Kmeny se dále 

větví a tvoří svazky – fasciculus lateralis, posterior et madialis. Plexus brachialis jde 

souběžně s a. axiallaris a můžeme jej dělit na pars supraclavicularis a pars infaclavicularis 

(Hudák, 2017). 

Pars supraclavicularis inervuje svaly lopatky a spinohumerální a thorakohumerální 

svaly. Pars infrascapularis inervuje celou horní končetinu a jeho nervy vystupují 

z nervových svazků, které končí rozdělením a sedm koncových větví (Hudák, 2017). 

2.3 Kineziologie ramenního pletence 

Ramenní kloub je nejpohyblivější kloub těla schopný pohybu ve všech třech osách, 

ale i v jejich kombinaci. Ramenní pletenec je neúplný kostní pás. Vpředu tento pás 



17 

 

uzavírá sternum, ale vzadu jsou jen svaly, tudíž zde je pás otevřený. Jelikož jsou kostěné 

segmenty spojeny dvěma „pravými“ klouby, kvůli specifické úpravě připojení lopatky 

k hrudní stěně, které znamenají vznik dalších pohyblivých spojů, stoupají nároky 

na svalový korzet pletence a dochází k přetížení celého závěsu. Klíční kost a lopatka 

se řadí mezi pasivní komponentu pletence a svaly jsou aktivní komponentou pletence 

(Dylevský, 2009; Hudák, 2017; Kolář, 2009).  

Ramenní kloub je schopen pohybu ve všech třech osách. Dosažení maximálního 

rozsahu pohybu lze dosáhnout jedině za současného pohybu ve všech kloubech, které 

ramenní pletenec obsahuje. Ventrální flexi (předpažení) je možno provést do 180°, který 

můžeme rozložit do čtyř fází (0° - 60° - 90°- 120°- 180°), u 180° již mluvíme o elevaci 

(vzpažení). Naopak dorsální flexi (zapažení) lze provést do 40°. Dalším pohybem 

je abdukce (upažení), kterou lze provést taktéž do 180°, a lze tento pohyb opět rozdělit 

do čtyř fází (0° - 45° - 90°- 150°- 180°). Naproti tomu opačný pohyb, kterým je addukce, 

lze provést do 20-40°. Rozsah rotačních pohybů závisí na poloze ramenního kloubu. 

Pokud je ramenní kloub v nulové pozici, lze rotace provést do 60°. Pokud ale uděláme 

90° abdukci v ramenním kloubu zvětší se rozsah vnější rotace na 90° a vnitřní rotace 

na 70° (Dylevský, 2009; Kolář, 2009; Véle 2006).  

Při abdukci se pažní kost a lopatka pohybují v poměru 2:1, takže při 90° abdukci 

paže je 60° v glenohumerálním kloubu a 30° rotace lopatky. Tomuto se říká 

skapulohumerální rytmus, který často bývá změněn při poruše funkce ramenního pletence 

(Kolář, 2009). 

2.4 Biomechanika ramenního kloubu 

Jelikož je ramenní kloub jedním z nejsložitějších kloubů v lidském těle bývá často 

náchylný ke zranění, a proto je velmi důležitá stabilita ramenního kloubu. Většinou 

dochází k překonání mechanické vlastnosti vnitřních materiálů, což vede k trhlinám 

v rotátorové manžetě, labru či kloubním pouzdru. Stabilitu ramenních kloubů zajišťují 

2 skupiny stabilizátorů. Do jedné skupiny řadíme stabilizátory statické (pasivní) 

a do druhé skupiny stabilizátory dynamické (aktivní), které jsou při pohybu dominantní 

silou, která ručí za glenohumerální stabilitu (Panjaitan, 2019). Důležitým stabilizačním 

prvkem je i lopatka, která je velmi důležitá k provedení efektního cíleného pohybu 

(Janura, 2004). 



18 

 

Rozdíl mezi pánevním a ramenním pletencem je ten, že spojení v pánevním 

pletenci je pevné, na rozdíl od lopatek. Díky této rozdílnosti je možné pohybovat jednou 

horní končetinu nezávisle na té druhé (Janura, 2004). 

Pro určení biomechanických parametrů, které jsou obsaženy v ramenních kloubech, 

je důležité stanovit vztažnou soustavu, což znamená stanovení bodu nebo segmentu. 

K této soustavě poté budeme vztahovat pohyb zbylých prvků. Při posuzování pohybu 

paže k axiálnímu systému, musíme tento segment vnímat jako koncový článek 

kinematického řetězce. Tento řetězec tvoří: trup (hrudní kost) → sternoklavikulární kloub 

→ akromioklavikulární kloub → lopatka → glenohumerální kloub → pažní kost (Janura, 

2004).  

Z pohledu biomechaniky můžeme ramenní pletenec hodnotit jako komplexní 

mechanismus. Konkrétně tento mechanismus spojuje dva dílčí mechanismy, přičemž 

některé prvky jsou přítomny v obou mechanismech. V uzavřeném řetězci je pohybujícím 

se článkem klíční kost společně s lopatkou a rám tvoří hrudní kost s lopatkou. Naopak 

u otevřeného řetězce je pohybujícím se článkem kost pažní a rám tvoří klíční kost 

s lopatkou (Janura, 2004).  

2.5 Aloplastika ramenního kloubu  

2.5.1 Historie aloplastiky ramenního kloubu 

Dr. J.E. Péan je považován za prvního lékaře, který provedl náhradu ramene, ale jak 

i sám uvádí, čerpal z práce Themistoclese Glucka. Právě T. Gluck byl tím, kdo navrhl 

první náhradu ramene, která byla ze slonoviny. Dříve však zkoušel náhrady pouze 

na zvířatech, přičemž používal materiály jako je dřevo, sklo, hliník, ale i niklová ocel. 

Gluck uváděl, že protézy ze slonoviny a kadaverů jsou lépe tolerovány a lehce 

se dezinfikují. Nezabýval se jen protézami, ale i fixací protéz ke kosti. Zkoušel použít 

cement, amalgam, sádru a keramický tmel, ale i přesto podle něj byly nejideálnější 

necementované fixace (Flatow, 2011; Pokorný, 2007).  

Chirurg J.E. Péan implantoval první kovovou protézu, kterou provedl 37letému 

pekaři, který trpěl tuberkulózou proximálního humeru, ruky v roce 1893.  Komplikací byl 

mohutný absces mezi svaly ruky. Bohužel o rok později se absces vrátil a protéza byla 

odstraněna (Flatow, 2011; Pokorný, 2007). 
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Poté se ve 20. století objevily další pokusy o implantaci kloubní náhrady. Používaly 

se k tomu kovové kloubní čepičky. Další zprávy o léčení afekcí ramenního kloubu za 

použití kloubní náhrady můžeme dohledat až z roku 1951, které přicházejí od F. Kruegera 

a Richarda a René Judetovi. Velký převrat nastal po roce 1955, kdy Dr. Charles Neer 

vyvinul dřík. Ten byl označen jako Neer 1. Tento dřík byl vynalezen na tříštivé zlomeniny 

proximálního humeru a je velmi tvarově podobný implantátům, které se používají dnes 

(Frič, 2006; Pokorný 2007).  

Díky práci Dr. Charlese Neera se zájem mnoha ortopedů a chirurgů obrátil směrem 

k protézám. Vzrostl zájem o endoprotetiku a díky tomu vzniklo v průběhu let velké 

množství implantátů, ale každé měly nějaké výhody i nedostatky, přičemž řada z nich 

se velmi podobala těm od Neera a ostatní byly složitější (Frič, 2006).  

2.5.2 Typy aloplastiky ramenního kloubu 

Existují tři typy aloplastik ramenních kloubů. Prvním typem je hemiartoplasika, 

při které dochází k výměně pouze kloubního povrchu humeru. Druhým typem je totální 

anatomická náhrada. Ta je indikována v případě, když je zapotřebí vyměnit i kloubní 

povrch jamky. Posledním typem je totální reverzní náhrada. Při tomto typu tvoří humerus 

jamku a hlavice je fixována do glenoidu (Pokorný, 2007; Pokorný, 2015).  

Dále můžeme endoprotézy dělit podle principu vnitřní stištěnosti. Dle toho principu 

je dělíme na non-constrained (nestištěné), semi-constrained (plostištěné) a constrained 

(plně stištěné). Endoprotézy můžeme také dělit podle jejich tvaru, ale také i podle 

použitého materiálu. Dle použitého materiálu je dělíme na plastové, keramické a kovové. 

Možné je i materiály kombinovat. V poslední řadě je dělíme podle způsobu jejich fixace 

(Dungl, 2014).  

2.6 Reverzní náhrada ramenního kloubu 

  Díky své funkčnosti nabývá reverzní náhrada ramenního kloubu na popularitě. 

Z pohledu historie můžeme dohledat hned několik pokusů o zlepšení funkce postiženého 

kloubu za pomocí použití implantátů neanatomické konstrukce. Bohužel většina z nich 

neposkytovala žádné uspokojivé výsledky z dlouhodobého hlediska. Jelikož anatomická 

náhrada nebyla většinou uspokojivá z pohledu funkčnosti při chronickém poškození 

rotátorové manžety, vnikaly v druhé polovině 20. století systémy, které obracely 

anatomický princip. Tudíž, že jamka je součástí humeru a hlavice je součástí lopatky 

(Pokorný, 2007; Sanchez-Sotelo, 2009).  
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 Dle Sanchez-Sotelo (2009) poskytují reverzní náhrady ramenního kloubu úlevu 

od bolesti a zlepšují aktivní pohyb. Protézy tohoto typu také zlepšují stabilitu a aktivní 

elevaci v případě nefunkčnosti rotátorové manžety. Dále uvádí, že ne každý pacient získá 

skvělé výsledky, a že tato náhrada s sebou nese i možnost komplikací v podobě dislokací, 

zlomenin apod. 

2.6.1 Biomechanika reverzní náhrady ramenního kloubu 

Problém, který většinou vznikal u ostatních aloplastik, a který se týkal stability 

středu rotace, je u reverzní náhrady vyřešen tím, že je jamka součástí humeru a hlavice je 

součástí lopatky. Díky tomuto typu náhrady dojde k medializaci a distalizaci centra 

otáčení směrem kaudálním. Jelikož komponenty reverzní náhrady vytvářejí nové pevné 

středisko rotace, dochází k přizpůsobení poměru zakřivení mezi hlavicí a jamkou 

s maximalizací tlakových sil. Díky těmto změnám dochází k snížení smykového tření na 

rozhraní kosti – implantát (Frič, 2015; Russo, 2019).  

 Scapulohumerální rytmus je díky změně anatomických poměrů v ramenním 

kloubu změněn. Zatímco u normálního ramenního kloubu je poměr 2:1 při pohybu pažní 

kosti a lopatky do 120° abdukce, je scapulohumerální rytmus u reverzní náhrady změněn 

na poměr 1:1. Kvůli změně poměrů může také dojít ke snížení rozsahu pohybu 

do elevace, což poukazuje na rozdíl pohyblivosti mezi ramenním kloubem po implantaci 

reverzního typu protézy a zdravým ramenním kloubem (Kim, 2012; Walker, 2015).  

Změnou scapulohumerálního rytmu dochází i ke změně funkce svalů. Tak je tomu 

například u deltového svalu.  Deltový sval je schopen zajistit abdukci v ramenním kloubu 

u tohoto typu náhrady díky zlepšení pákových poměrů. Ramenní kloub po implantaci 

reverzní náhrady je schopen pracovat i bez některých svalů z rotátorové manžety, 

a to konkrétně bez m. supraspinatu, který je nahrazen m. deltoidem. Ten se stává hlavním 

svalem, zajišťujícím pohyb ramenního kloubu do abdukce a ventrální flexe (Frič, 2015; 

Walker, 2011; Yoon, 2017). 

2.6.2 Indikace k reverzní náhradě ramenního kloubu  

Dnes reverzní protéza nachází využití u mnoha pacientů s různými diagnózami, ale 

původně měla sloužit hlavně pacientům s rotátorovou artropatií („cuff tear artrophaty“), 

při které docházelo k proximální migraci hlavice humeru. Docházelo také k masivnímu 

poškození rotátorové manžety a k degenerativním změnám ramenního kloubu. Tato 

diagnóza se jevila jako ideální indikace pro reverzní endoprotézu, protože právě tento typ 
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endoprotézy přinášel nejlepší výsledky. Původně byla indikovaná hlavně starším 

pacientům, kteří trpěli sníženou funkcí ramenního kloubu, ale v průběhu let začala být 

indikovaná i mladším pacientům, u kterých byla snížená elevace, ale až když byla 

přítomná střední až silná bolest ramenního kloubu. Reverzní náhrada totiž zajišťovala 

lepší dlouhodobé výsledky než hemiatroplastika (Mahmood, 2013; Sanchez-Sotelo, 

2009).  

Mezi ostatní diagnózy, indikující totální endoprotézu reverzního typu patří – 

artropatie s masivní rotátorovou artropatií, posttraumatická artritida, destrukce 

ramenního kloubu a rotátorové manžety, revmatoidní artritida, nestabilita ramenního 

kloubu s častými luxacemi, tumory v proximálním humeru apod. (Drake, 2010).  

Poslední méně časté indikace k reverzní endoprotéze jsou zároveň řazeny 

ke kontraindikacím, neboť má-li dojít k implantaci, musí být zachována funkce předních 

nebo středních vláken svalu alespoň z části. Mezi tyto indikace patří omartróza 

se závažným úbytkem kostní hmoty. Dále také dysplázie ramenních kloubů a lze sem 

zařadit i nedostatečnost m. deltoideus (Hyun, 2013).  

2.6.3 Kontraindikace reverzní náhrady ramenního kloubu 

Mezi kontraindikace k implantaci reverzní endoprotézy řadíme paralýzu 

m. deltoideus a svalů rotátorové manžety. V této situaci chybí rameni „motor“ k pohybu 

a z toho důvodu nemá implantace smysl. Jako další a velmi závažnou kontraindikací 

je infekt v oblasti ramenního kloubu, a to ať už aktivní nebo nedávný. Mezi 

kontraindikace řadíme i výrazný defekt kostní tkáně, konkrétně glenoidu, ale tuto 

kontraindikaci lze vyřešit pomocí štěpování či implantací speciální náhrady. Důležitou, 

i když na první pohled zanedbatelnou, kontraindikací je psychicky labilní, stejně jako 

nespolupracující pacient (Frič, 2006; Pokorný, 2007).  

2.6.4 Komplikace reverzní náhrady ramenního kloubu 

Velmi častou a vážnou komplikací je tzv. „scapular notching“, neboli 

humeroskapulární impingement. Při této komplikaci dochází ke kontaktu mezi mediálním 

polyethylenovým okrajem jamky, která se nachází na humorální komponentě, a spodním 

okrajem krčku lopatky a jejího nejproximálnějšího laterálního okraje. Nejčastěji k tomuto 

kontaktu dochází při abdukci. K této komplikaci dochází kvůli medializaci centra otáčení. 

Zatímco endoprotézy, které nesou větší riziko výskytu této komplikace, a které mají 
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medializované centrum, jsou stabilnější, proti tomu endoprotézy, které mají centrum 

otáčení více laterálně jsou méně stabilnější (Lévigne, 2008; Farshad, 2010). 

Častou komplikací je nestabilita endoprotézy, která bývá v podobě subluxace 

či luxace. Tato komplikace vzniká nejčastěji kvůli oslabení svalstva nebo přetažení 

n. axillaris při úrazu. Většina dislokací proběhne v několika prvních měsíců po implantaci 

(Farshad, 2010; Frič, 2006).  

Infekce se řadí mezi ty nejzávažnější komplikace. V případě zjištění infektu 

se nasazují antibiotika, zakládá se průplachová laváž apod. Doporučuje se však infekt 

řešit operativně a to tak, že se provede revize s vloží se spacer, který obsahuje kostní 

cement a antibiotika (Farshad, 2010; Frič, 2006; Jahoda, 2010; Pokorný, 2007).   

Mezi další častou komplikaci řadíme omezení hybnosti. Velikost této komplikace 

může ovlivnit osobnost pacienta, diagnóza, operační přístup, ale i operatér.  Při velkém 

omezením pohybu se většinou provádí revize ramenního kloubu. U revizního typu 

endoprotézy dochází k omezení spíše exorotace (Frič, 2006; Pokorný, 2007).  

Další komplikací může být zlomenina spiny scapulae nebo akromionu. Dále může 

dojít k uvolnění implantátů, k nervové či cévní lézi či k trvalé pooperační bolestivosti 

(Farshad, 2010; Frič, 2006).  

Ve studii od Saltzmana (2014) bylo zveřejněno, že celková míra komplikací je 34%, 

z toho 25% náleží primární implantaci, a 69% komplikací přichází po revizi totální 

endoprotézy ramenního kloubu reverzního typu.  

2.7 Rehabilitace  

2.7.1 Předoperační péče 

Toto období, které je také velmi důležité pro správný výsledek rehabilitace, 

je spíše informativní. Pacient se seznamuje se svým terapeutem, aby došlo k vytvoření 

pozitivního vztahu nejen mezi pacientem a rehabilitačním pracovníkem, ale i mezi 

pacientem a lékařem. Pro dosažení co nejlepších výsledků je vhodné pacienta seznámit 

s rehabilitačním plánem a zdůraznit důležitost rehabilitace. Musíme jej také upozornit, 

že rehabilitace bude probíhat i přes mírnou bolest. Velmi důležitou součástí 

předoperačního období je také psychická příprava pacienta (Pokorný, 2007).  
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V předoperační části rehabilitace bychom se také měli zaměřit na ošetření 

postiženého kloubu s cílem upravit nerovnováhy a uvolnit kontraktury. Součástí 

předoperační péče by měl být i nácvik sebeobsluhy zdravou končetinou. Dále bychom 

se měli zaměřit na úpravu dechového stereotypu a zlepšení kondice. Velmi důležitou 

součástí předoperační fáze je edukace pacienta z informačního hlediska (Kolář, 2009).  

2.7.2 Pooperační péče 

Rehabilitaci v pooperačním období je důležité zahájit co nejdříve, a to tehdy, když 

odezní nejsilnější pooperační bolesti a po odstranění drénů. Velmi důležité je taky 

správně vedená rehabilitace, která je stejně důležitá jako dokonalá technika implantace. 

Mezi důležitou, ale někdy poněkud opomíjenou, součástí postoperační péče 

je komunikace mezi operatérem a fyzioterapeutem. Cílem rehabilitace je v první řadě 

ochrana kloubu. Dalším cílem je zlepšení funkce m. deltoideus a v poslední řadě získání 

přiměřené a očekáváné funkce a rozsahu pohybu v operovaném kloubu. Velký důraz 

při rehabilitaci se klade na měkké tkáně, jelikož ty jsou při operaci velmi zasažené a jejich 

ošetření představuje jeden z významných faktorů pro úspěšnou rehabilitaci (Boudreau, 

2007; Pokorný, 2007; Wilcox, 2005). 

Rehabilitace začíná již po přijetí pacienta z operačního sálu, kdy končetinu 

polohujeme do abdukce na polštáři. Tato poloha se používá, protože zhruba odpovídá 

tzv. anatomickému střednímu postavení kloubu. Není vhodné končetinu ponechat 

připaženou podél těla. Dále můžeme kloub po celou pooperační dobu přiměřeně chladit. 

Po cca 24 hodinách se rehabilitace zahajuje šetrným polohováním, a to do ventrální flexe 

a abdukce. Aby byla rehabilitace úspěšná, je vhodné cílenou rehabilitaci provádět 

nejméně po dobu 6 měsíců od operace (Pokorný, 2007). 

Další část rehabilitace můžeme rozdělit do dvou částí. První část, která se zaměřuje 

na cvičení pasivní hybnosti, můžeme dále dělit do 3 fází, přičemž v první se zaměřujeme 

hlavně na mobilizaci, ve druhé se zaměřujeme na zlepšení a uvolnění rozsahu pohybu, 

a ve třetí a poslední fázi se zaměřujeme na docvičení do krajních poloh. Druhá část 

zahrnuje aktivní hybnost, kdy se pacient snaží posílit svalstvo v oblasti ramenního 

kloubu. I druhou část můžeme rozdělit do 3 fází. První fáze zahrnuje izometrické cvičení 

svalstva, které využíváme pro udržení a zlepšení kondice v době, kdy aktivní cvičení není 

možno provádět. Ve druhé fázi se již aktivní cvičení provádí, a to nejprve proti odporu 

gravitace a později cvičíme s lehkou zátěží. Třetí fáze druhé části je podobná jako třetí 
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fáze první části. V této fázi dochází opět k docvičení, tentokrát ale aktivního pohybu, 

a také i k pozvolnému posilování svalstva (Pokorný, 2007).   

Celkové zotavení po aloplastice ramenního kloubu může trvat 1–2 roky a výsledek 

záleží na stavu měkkých tkání (Wilcox, 2005). 

Technik, které lze využít v rehabilitaci po aloplastice ramenního kloubu, je celá 

řada, ale obecně platí, že pokud chceme zvýšit rozsah pohybu, budeme používat pasivní 

pohyby a poté aktivní pohyby s dopomocí. V poslední řadě budeme používat aktivní 

pohyby, které společně s aktivními pohyby s dopomocí slouží ke zvýšení rozsahu pohybu 

i k posílení svalů ramenního pletence (Pokorný, 2007).  

Pokud chceme ovlivnit svalové spazmy, můžeme použít dvě metody. První 

metodou je míčkování dle Jebavé, která působí na příslušné svalové skupiny, které 

za využití míčku protáhne a uvolní. Druhou metodou je technika postizometrické 

relaxace, kterou zavedl profesor Lewit. Touto technikou však můžeme ovlivnit 

i spoušťové body ve svalech. Pokud přidáme i techniku PIR s protažením, můžeme 

ovlivnit i zkrácené svaly (Jebavá, 1993; Lewit, 2003).  

Další technikou, kterou lze využit v rehabilitaci, je metoda proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace. Metoda byla zavedena doktorem Kabatem. Spolu s ním se 

na vzniku této metody podílely dvě fyzioterapeutky, konkrétně M. Knott a D. Voss. 

U této metody lze použít techniky využívající aktivace agonistů, které se řadí 

k posilovacím technikám, anebo techniky využívající relaxace (Pavlů, 2003).  

2.7.3 Prognóza  

Délka funkční životnosti totální endoprotézy reverzního typu je přibližně v rozmezí 

6-10 let (Hyun, 2013; Nolan, 2011).  

2.8 Fyzikální terapie  

2.8.1 Kontraindikace  

Pro diagnózu, jako je stav po reverzní totální endoprotéze ramenního kloubu, 

spadají kontraindikace pouze do obecné skupiny kontraindikací. Zde platí, že kovové 

předměty, jako jsou dlahy a implantáty, nesmí být pod místem působení nebo v proudové 

dráze, s výjimkou hydroterapie, fototerapie, distanční elektroterapie (kromě proudu L-25, 

který je kontraindikován) a diamagnetické kovy při magnetoterapii (Kolář 2009; 

Poděbradský, 2009).  



25 

 

2.8.2 Fototerapie  

Zjednodušeně bychom mohli říct, že fototerapie je léčba světelným zářením, 

ale přesněji se jedná o léčbu, která využívá k ozařování tkání elektromagnetické záření. 

Toto záření působí v rozsahu vlnových délek od 280 nm do 3000 nm, které má za cíl 

ovlivnit ozařovanou tkáň či celý organismus. Důležité je rozdělení záření na polarizované 

a nepolarizované z důvodu rozdílnosti účinku, přičemž u této diagnózy se využívá spíše 

polarizované záření, které obsahují lasery a biolampy (Poděbradský, 2009; Vařeka, 

1995).  

Z fototerapie, která využívá polarizované záření, můžeme využit například laser, 

který je zdrojem elektromagnetického záření. Laser má hned několik pozitivních účinků, 

a to konkrétně účinek biostimulační, protizánětlivý a analgetický. Jelikož v indikačním 

seznamu laseru je i jizva, je vhodné tuto proceduru zařadit. Laser je vhodné zařadit 

i z důvodu, že jej můžeme využít k léčbě hematomů. Využíváme plynový (He-Ne) laser, 

který je vhodný aplikovat políčkovou metodou se vzdáleností sondy 5 mm. Dávkování 

je 2,0 – 4,0 J.cm-2, přičemž step by měl být 0,5 J.cm-2. Počet procedur by měl být 5, 

a to 1x denně (Poděbradský, 2009).  

Další procedurou, kterou je vhodné zařadit, a která též využívá polarizační světlo, 

je biolampa. Díky svým biostimulačním účinkům se využívá k urychlení hojení jizvy, 

ale také k redukci hematomů. Biolapma na rozdíl od laseru má tu výhodu, že možnost 

aplikace je na větší plochu, a také, že nepředstavuje riziko poškození sítnice. Při léčbě 

jizvy se využívá biolampa stojanová se vzdáleností 40 cm, po dobu 10 minut. Počet 

procedur by měl být 30, a to 1x denně (Poděbradský, 2009).  

2.8.3 Termoterapie 

Z metod termoterapie můžeme zařadit hydroterapii, která využívá k léčbě vodu. 

Jelikož mezi obecné kontraindikace patří i trofické změny v místě aplikaci, můžeme 

hydroterapii aplikovat až po dokonalém zhojení jizvy. Z hydroterapie můžeme zařadit 

například perličkové koupele na snížení svalového hypertonu nebo vířivé koupele 

pro horní končetiny (Poděbradský, 2009).  

Vhodné je i zařadit prvky z negativní termoterapie, nebo také kryoterapie, 

kvůli jejím antiedematózním účinkům při akutním pooperačních stavech. Tato terapie 

působí analgeticky a pomáhá ke snížení hypertonu, ale také minimalizuje svalové 

spazmy. Kryoterapie se může aplikovat lokálně za využití sáčků s ledem, kryosáčků 
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či přístrojově ochlazovaným aplikátorům, nebo celkově. Pokud budeme kryoterapii 

aplikovat lokálně od započetí rehabilitace, dojde k rychlejšímu snížení bolesti 

operovaného ramenního kloubu. Proceduru je vhodné aplikovat během prvních 3 – 4 dnů 

4 – 10x denně (Kolář, 2009; Poděbradský, 2009, Poděbradský, 1998; Speer, 1996). 

2.8.4 Bezkontaktní nízkofrekvenční elektroterapie  

Z bezkontaktní nízkofrekvenční elektroterapie můžeme zařadit distanční 

elektroterapii, která má hned několik výhod. Velkou výhodou je, že distanční 

elektroterapii lze aplikovat přes oděv nebo sádru, tudíž je možno tuto proceduru zařadit 

již od zahájení rehabilitace. Další výhodou je, že pro většinu proudů v DET není 

kontraindikací kov, kromě středofrekvenčního proudu L-25, jelikož u tohoto proudu 

je kontraindikovaná aplikace nad implantátem. DET volíme pro jeho analgetické, 

vazodilatační, protizánětlivé a myorelaxační účinky, ale také, protože zlepšuje hojení 

měkkých tkání. Pro terapii využíváme Bassetovy proudy, efluxní proudy a TENS proudy 

(Poděbradský, 2009).  

Déle můžeme z bezkontaktní nízkofrekvenční elektroterapie využít 

nízkofrekvenční magnetoterapii pulzního typu. U tohoto typu je využito pulzní 

magnetické složky elektromagnetického pole, jejíž frekvence je do 100 – 150 Hz. 

Tuto proceduru zařazujeme kvůli vazodilatačním, analgetickým, protizánětlivým, 

myorelaxačním, spasmolytickým a antiedematózním účinkům. Také přispívá k urychlení 

hojení. Doba aplikace je doporučená na 30 minut s počtem 10 – 20 procedur. 

Tato procedura by se neměla kombinovat s terapií ultrazvukem, elektroterapií 

či radioterapií (Poděbradský, 1998).  
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST  

3.1 Metodika práce 

Cílem této bakalářské práce, kterou jsem zpracovával v průběhu souvislé odborné 

praxe v MediCentrum Praha a.s. v termínu od 13. 1 .2020 do 7. 2. 2020 pod odborným 

vedením Mgr. Ivy Mazancové, je zpracovat kazuistiku pacientky po reverzní totální 

endoprotéze ramenního kloubu.  

Před zahájením první terapie byla pacientka seznámena se všemi náležitostmi 

a s průběhem naší spolupráce při zpracování mé bakalářské práce. Následně pacientka 

podepsala informovaný souhlas, který je přiložen v příloze. Zpracování kazuistiky bylo 

schváleno Etickou komisí UK FTVS. Schválená žádost je rovněž v příloze. 

Terapie probíhaly na ambulantní vyšetřovně, výjimečně na pokoji pacientky 

na lůžkovém oddělení pod odborným dohledem supervizorky. Pacientka docházela 

do přízemí, kde se nacházely ambulantní vyšetřovny. Terapie probíhaly dvakrát denně 

po půl hodinách, vždy dopoledne a odpoledne. Z důvodu časového rozložení souvislé 

odborné praxe jsem byl přítomen a prováděl jsem terapie pod vedením supervizorky 

pouze 1x denně, v dopoledních hodinách. Na vstupní a výstupní kineziologické vyšetření 

bylo vyhrazeno více času.  

Vyšetření pacientky proběhlo pod odborným dohledem supervizorky Mgr. Ivy 

Mazancové na ambulantní vyšetřovně. K vyšetření byly použity vyšetřovací metody, 

které jsem se naučil během bakalářského studia. Pomůcky, které jsem použil během 

vyšetření, jsou tyto: dvouramenný goniometr, krejčovský metr, neurologické kladívko 

a terapeutické lehátko.  

Během terapií jsem využíval postupy, které jsem získal během tříletého bakalářského 

studia a použil jsem konkrétně tyto: pasivní pohyby, aktivní pohyby s dopomocí, aktivní 

pohyby, techniky měkkých tkání dle Lewita, míčkování dle Jebavé, kloubní mobilizace 

dle Lewita, postizometrická relaxe a postizometrická relaxace s protažením dle Lewita, 

posilování svalů analytickými metodami dle Jandy a proprioreceptivní neuromuskulární 

facilitace dle Kabata. Pomůcky, které byly použity v průběhu terapie: terapeutické 

lehátko, overball, míček na míčkování, velký gymnastický míč, dřevěná 1 m dlouhá tyč, 

theraband a činky. 
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3.2 Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: I.J., žena 

Ročník: 1967 

Diagnóza: St.p. operaci reverzní TEP omi I. dx (11. 12. 2019) 

Status preasens: 

(23. 1. 2020) 

Subjektivně: Pacientka si stěžuje na občasné bolesti v proximální části jizvy na pravém 

rameni, a to při pohybu do ventrální flexe ramene. Subjektivní hodnocení bolesti 7/10, 

s charakterem ostré bolesti, tuto bolest pacientka uvádí v rozmezí 30-55° při pohybu 

pravé horní končetiny do ventrální flexe. Jiné bolesti neudává. Po psychické stránce 

se pacientka cítí dobře.   

Objektivně:  Výška – 160 cm 

  Hmotnost – 57 kg, BMI = 22.27 

  DF – 17/min 

  TK – 120/83 

  P – 70/min.  

  Dominantní ruka – pravá  

 Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou. Spolupracuje bez problémů. 

Operovaná horní končetina bez otoku. Využívá ortézu typu Dessaultova obvazu na pravý 

ramenní kloub. 

 V denních aktivitách (ADL) je pacientka samostatná (viz. vyšetření dle Barthel 

indexu). Většinu činností provádí neoperovanou horní končetinou.  

 Pacientka přijata na lůžkovou rehabilitaci v MediCentrum Praha od 15. 1. 2020. 

Nynější onemocnění  

 Pacientka po implantaci reverzní TEP ramene I. dx. Operace proběhla 11. 12. 

2019 na 1. Ortopedické klinice 1. LF UK FN Motol. TEP ramene předcházela artroskopie 

ramene v roce 2018, kdy byla provedena sutura rotátorové manžety. Tento zákrok 

pacientce nepomohl, bolest a omezení pohybu stále přetrvávalo. Pacientce byl 

také diagnostikován III. stupeň artrózy v tomtéž ramenním kloubu. Z těchto důvodů 
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indikoval prof. Pokorný TEP pravého ramenního kloubu. Vzhledem k zpomalenému 

průběhu rehabilitace byla pacientka přijata na lůžkovou rehabilitaci 15. 1. 2020 

v MediCentrum Praha a.s. 

Rodinná anamnéza: 

 Otec zemřel na mrtvici v 40 letech (1971), matka zemřela na mnohočetný myelom 

a karcinom střeva (2018), bratrovi v dětství zjištěno revmatoidní onemocnění, 

později vyléčeno, druhý bratr zdráv. 2 dcery, obě zdravé.  

Osobní anamnéza: 

• Rhinitis chronica 

• St.p. ASK pravého ramenního kloubu – stabilizace (2004)  

• St.p. ASK pravého ramenního kloubu – sutura rotátorové manžety (2018) 

• 2x operace tříselné kýly (v roce 2013 a 2015)  

• St.p. artrodéze levého TMC kloubu (2017) 

• Prodělala běžné dětské nemoci 

Gynekologická anamnéza:  

 2 porody bez komplikací, 1 potrat. Nyní po menopauze. 

Alergie:  

Pacientka neguje jakékoliv alergie.  

Abusus:  

 Alkohol příležitostně, kávu pacientka pije 3 – 4x denně, nekuřačka.  

Pracovní anamnéza: 

 Pacientka pracuje již 13 let jako provozní baru, kde často nosila těžká břemena 

a seděla u psacího stolu.  

Sociální anamnéza:  

Žije s manželem a jednou mladší dcerou (13) v panelovém domě v 8. patře 

s výtahem. Starší dcera (29) s nimi již nežije. 
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Sportovní anamnéza: 

Sport pacientka provádí rekreačně (cyklistika, lyžování, cvičení v posilovně až 4x týdně 

před operací).  

Farmakologická anamnéza: 

 Ladybone tbl. 1-0-0 

 Novalgin tbl. 1-1-1 – při bolestech  

Předchozí rehabilitace: Během hospitalizace v FN Motol žádná rehabilitace 

neproběhla. Dříve pacientka absolvovala několik sérií rehabilitací včetně lázeňské péče. 

Indikací k rehabilitacím byl vždy pravý ramenním kloub. Konkrétnější informace 

pacientka neuvedla 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta: Pacient po implantaci TEP omi I. dx 

reverzní SMR prof. Pokorný 11. 12. 2019 na 1. Ortopedické klinice 1. LF UK FN Motol. 

V pooperačním průběhu bez vážnějších příhod a komplikací. Rehabilitace podle běžných 

pravidel. Hojení rány PP. Vzhledem k pomalému průběhu rekonvalescence doporučena 

následná rehabilitace na lůžkovém oddělení.  

 

Obrázek č. 1: RTG pravého ramenního kloubu před implantací reverzní endoprotézy 
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Obrázek č. 2: RTG pravého ramenního kloubu po implantaci reverzní endoprotézy 

Indikace k rehabilitaci: Rehabilitace pacientky po reverzní totální endoprotéze 

ramenního kloubu. Pasivní a aktivní pohyby do ventrální flexe a abdukce v operovaném 

ramenním kloubu. Izometrické posilování svalstva ramene. Polohovat 3x denně a cvičit 

do abdukce. Neprovádět vůbec exrotaci. Opatrně i na neutrální postavení v ramenním 

kloubu.    
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

Vstupní kineziologický rozbor byl proveden 23. 1. 2020 v Medicentrum Praha a.s. 

3.3.1 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Aspekcí: 

• Zbarvení a potivost kůže je přirozené, pravá horní končetina bez otoku 

Palpací: 

• Jizva 

o Umístěna na ventrální straně ramenního kloubu vpravo. Jizva (11, 5 cm) 

je zhojená, má růžovou barvu a je bez strupů. Posunlivá je všemi směry, 

kromě lehce omezené posunlivosti latero-laterálně, a to konkrétně 

v proximální části jizvy. Na rameni se ještě nachází stará jizva 

po artroskopii, která je mírně aktivní s omezenou posunlivostí všemi 

směry.  

• Kůže 

o Patologický odpor kůže byl vyšetřen v oblasti úponu dlouhé hlavy 

m. biceps brachii na pravé horní končetině, krom tohoto místa je kůže 

volně posunlivá. Levá horní končetina bez patologického odporu. Snížená 

posunlivost v oblasti horní části m. trapezius bilaterálně. 

• Podkoží 

o Na pravé horní končetině je volně posunlivé, kromě ventrální strany 

ramenního kloubu při úponu dlouhé hlavy m. biceps brachii, kde 

je posunlivost snížená. Snížená posunlivost v oblasti horní části 

m. trapezius bilaterálně. Na levé horní končetině je podkoží volně 

posunlivé všemi směry. 

• Fascie  

o V oblasti pravého ramenního kloubu je posunlivost fascií zhoršená, 

ale také v oblasti m. trapezius bilaterálně. Mírně omezená posunlivost 

v oblasti hrudní fascie. 

• Svaly 

o Hypertonus a TrPs v m. subscapularis vpravo 

o Hypertonus a TrPs v m. infraspunatus vpravo  
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o TrPs v horní části m. trapezius vpravo 

o Hypertonus v mm. pectorales vpravo  

o TrPs. v m. levator scapulae bilaterálně 

3.3.2 Vyšetření stoje 

• Zepředu 

o Propadlá příčná i podélná klenba na obou dolních končetinách 

o Oba hlezenní klouby v mírné valgozitě 

o Nádechové postavení hrudníku 

o Pravé rameno výš 

o Pravá horní končetina ve vnitřní rotaci 

o Obličej symetrický  

• Zezadu 

o Úzká stojná báze 

o Achillovy šlachy symetrické  

o Oba hlezenní klouby v mírné valgozitě 

o Kontura lýtek symetrická  

o Pravá subgluteální rýha níž  

o Pravé rameno výš 

o Levý thorakobrachiální trojúhelník větší  

• Z boku 

o Hyperlordóza v Th/L přechodu 

o Protrakce ramen 

o Hyperkyfóza hrudní páteře 

o Protrakce hlavy  

• Dynamické vyšetření stoje 

o flexe – plynulé rozvíjení v oblasti hrudní a krční páteře, v oblasti bederní 

páteře nedohází k rozvoji, krční páteř lehce omezena 

o extenze – plynulé rozvíjení v oblasti hrudní a krční páteře, bederní páteř 

se nerozvíjí 

o lateroflexe – plynulost křivky narušuje bederní oblast, kde nedochází 

k rozvoji bederní páteře  

• Vyšetření dechového stereotypu 

o U pacientky převládá horní hrudní dýchání. 
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• Vyšetření stoje na dvou vahách 

o Fyziologické rozložení váhy – PDK 30 kg, LDK 27 kg 

• Vyšetření stoje na 1 dolní končetině 

o Pacientka je schopná vydržet stát na jedné dolní končetině 10 s bez ztráty 

stability  

o stranově symetrické 

• Trendelenburgrova zkouška  

o Pozitivní bilaterálně – slabý lat. korzet pánve  

• Rhombergův stoj 

o Rhomberg I. – negativní 

o Rhomberh II. – negativní  

o Rhomberg III. – negativní  

• Véleho test  

o Hodnocení stupeň 1. – norma 

• Palpace pánve 

o SIPS a SIAS ve stejné výšce 

o přední i zadní cristy ve stejné výšce 

o fyziologický skon pánve 

3.3.3 Vyšetření chůze 

• „Akrální“ typ chůze dle Jandy 

• Úzká oporná báze 

• Pravidelný rytmus chůze 

• Krátká délka kroku 

• Zvětšený laterální posun pánve  

• Bez souhybu pravé horní končetiny, která je zcela fixovaná podél trupu  

3.3.4 Goniometrie HKK dle Jandy  

K vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti byl použit mezinárodní plastový goniometr. 

Pasivní pohyby byly vyšetřeny s asistencí druhého terapeuta. K zápisu byla použita 

metoda STFR. 
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Vyšetřovaný kloub Rovina Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

  PHK LHK PHK LHK 

Ramenní kloub (vleže) S 0-0-80 35-0-163 0-0-75 40-0-165 

 F 70-0-0 175-0-0 75-0-0 180-0-0 

 T X-0-X 25-0-120 X-0-X 30-0-125 

 R x-0-62 90-0-70 x-0-52 90-0-72 

Ramenní kloub (vsedě) S 0-0-70 30-0-160   

 F 65-0-0 175-0-0   

Loketní kloub S 0-0-140 0-0-150 0-0-145 0-0-150 

Předloktí R 85-0-85 85-0-80 85-0-90 85-0-85 

Zápěstí  S 80-0-80 70-0-85 85-0-85 75-0-85 

 F 20-0-40 15-0-40 20-0-45 20-0-45 

Tabulka č. 1: Goniometrické vyšetření HKK (vstupní kineziologický rozbor)  

X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

3.3.5 Antropometrie  

Délky (cm)   

Segment Pravá Levá 

Celá HK  74 74 

Paže a předloktí  56 56 

Paže  32 32 

Předloktí  24 24 

Ruka 18 18 

Tabulka č. 2: Antropometrické vyšetření délek HKK (vstupní kineziologický rozbor) 

Obvody (cm)   

Segment Pravá Levá 

Paže relaxovaná 25 27 

Paže při kontrakci  28 31 

Loketní kloub (při 30° flexi v kloubu) 24 24 

Předloktí  24 25,5 

Zápěstí 17 17 

Přes hlavičky metakarpů 13 13 

Tabulka č. 3: Antropometrické vyšetření obvodů HKK (vstupní kineziologický rozbor) 
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3.3.6 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

• Flexe krční páteře 

o Pohyb je zahájen předsunem krční páteře s výraznou aktivitou 

m. sternocleidomastoideus bilaterálně.  

• Abdukce v ramenním kloubu 

o Na pravé horní končetině je porušený humeroskapulární rytmus. Pohyb 

nelze provést v celém rozsahu. Abdukce v pravém ramenním kloubu 

je zahájena výraznou aktivitou m. trapezius s výraznou elevací ramene 

do 70°, poté následuje úklon trupu.  

o Na levé končetině je pohyb proveden fyziologicky. Pohyb začíná aktivitou 

m. supraspinatus a m. deltoideus.  

3.3.7 Orientační vyšetření svalové síly 

Vyšetření HKK bylo přizpůsobeno možnostem pacientky v orientačních polohách, 

jelikož u většiny pohybů byl rozsah omezen. Hodnoceno podle svalového testu dle Jandy. 

Kloub Pohyb Pravá Levá 

Ramenní kloub Flexe 3 4+ 

 Extenze X 4+ 

 Abdukce 3 4 

 Vnitřní rotace 3 4 

 Zevní rotace X 4 

 Horizontální addukce X 4+ 

 Extenze v abdukci  X 4 

Loketní kloub Flexe 3 5 

 Extenze 3 4+ 

Předloktí Supinace 4 4 

 Pronace 4 4 

Zápěstí  Flexe 4 5 

 Extenze 4 5 

 Radiální dukce 4 4 

 Ulnární dukce 4 4 

Tabulka č. 4: Orientační vyšetření svalové síly (vstupní kineziologický rozbor) 
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X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

3.3.8 Vyšetření hypermobility 

Vyšetření hypermobility horních končetin bylo hodnoceno podle Jandy a Sachseho. 

Vyšetření dle Jandy Pravá Levá 

Zkouška rotace hlavy (pasivní dotažení) normální rozsah normální rozsah 

Zkouška sepjatých prstů normální rozsah normální rozsah 

Zkouška sepjatých rukou  normální rozsah normální rozsah 

Zkouška extendovaných loktů  X1 normální rozsah 

Zkouška šály  X normální rozsah 

Zkouška zapažených paží  X normální rozsah 

Zkouška založených paží  X normální rozsah 

Tabulka č. 5: Vyšetření hypermobility dle Jandy (vstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

X1 – nevyšetřeno z důvodu bolesti v pravém ramenním kloubu  

Hodnocení dle Jandy: normální rozsah, hypermobilní rozsah  

Vyšetření dle Sachseho  Pravá Levá  

Krční páteř – rotace  A A 

MCP klouby – dorzální flexe (pasivně) A A 

Loketní kloub – extenze  X1 A 

Ramenní kloub – přiblížit loket na 

opačné rameno 

X A 

Ramenní kloub – dotek obou rukou za 

zády 

X A 

Glenohumerální kloub – abdukce 

(pasivně)  

X A 

Tabulka č. 6: Vyšetření hypermobility dle Sachseho (vstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

X1 – nevyšetřeno z důvodu bolesti v pravém ramenním kloubu  

Hodnocení dle Sachseho: A – hypomobilní až normální rozsah, B – lehce hypermobilní rozsah, C – výrazně 

hypermobilní rozsah  
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3.3.9 Vyšetření pohybu proti izometrickému odporu dle Cyriaxe 

Tabulka č. 7: Vyšetření pohybu proti izometrickému odporu dle Cyriaxe (vstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

3.3.10  Vyšetření krční páteře 

• Aktivně 

o flexe krční páteře lehce omezena, brada se nedotkne sterna (1 cm), pohyb 

převážně v C/Th přechodu 

o extenze bez omezení, pohyb probíhá převážně v horních segmentech krční 

páteře 

o lateroflexe omezená při úklonu k levému rameni, k pravému bez omezení 

o rotace omezená na pravou stranu, na levou stranu bez omezení 

• Pasivně  

o flexe krční páteře lehce omezena, brada se nedotkne sterna (2 cm), 

ke konci je cítit tuhá bariéra, pohyb převážně v C/Th přechodu 

o extenze s mírným omezením, pohyb probíhá převážně v horních 

segmentech krční páteře 

o lateroflexe omezená při úklonu k pravému rameni, k levému bez omezení 

o rotace omezená na pravou stranu, na levou stranu bez omezení 

• Proti odporu  

o bez bolesti do flexe, extenze, lateroflexe i rotace  

3.3.11  Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Skloubení  Směr PHK LHK 

scapulothorakální laterálně (abdukce) X bez omezení 

 kroužení  X bez omezení  

sternoklavikulární  ventro-dorzálně tuhá bariéra bez omezení 

 kranio-kaudálně  tuhá bariéra bez omezení  

Pohyb Pravá Levá 

abdukce bez bolesti bez bolesti 

zevní rotace X bez bolesti 

vnitřní rotace bez bolesti bez bolesti 

dlouhá hlava m. biceps brachii  bez bolesti bez bolesti 
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akromioklavikulární ventro-dorzálně tuhá bariéra bez omezení  

 kaudálně  tuhá bariéra  bez omezení  

glenohumerální  kaudálně X bez omezení  

 ventro-dorzálně X bez omezení 

 latero-laterálně  X bez mezení  

humeroradiální dorzo-ventrálně  bez omezení bez omezení 

humeroulnární radio-ulnárně bez omezení bez omezení 

prox. radioulnární dorzo-ventrálně  bez omezení  bez omezení  

dist. radioulnární dorzo-palmárně bez omezení bez omezení  

radiokarpální  dorzálně bez omezení bez omezení  

 radiálně bez omezení bez omezení  

mediokarpální palmárně bez omezení bez omezení 

 palmárně na radiální 

straně 

bez omezení bez omezení 

Tabulka č. 8: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (vstupní kineziologický rozbor) 

3.3.12 Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

Vyšetřovaný sval  Pravá Levá 

m. trapezius 2 1 

m. levator scapulae  2 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

m. pectoralis major (část klavikulární) X 0 

m. pectoralis major (část sternální střední a horní) X 0 

m. pectoralis major (část sternální dolní)  X 0 

Tabulka č. 9: Vyšetření zkrácených svalů HKK a krku dle Jandy (vstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

3.3.13  Neurologické vyšetření  

• Vyšetření úchopů  

o Jemná motorika  

Úchop PHK LHK 

nehtový provede provede 

štipec provede provede 
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špetka  provede provede 

laterální úchop  provede provede 

Tabulka č. 10: Vyšetření úchopů – jemná motorika (vstupní kineziologický rozbor) 

o  Hrubá motorika  

Tabulka č. 11: Vyšetření úchopů – hrubá motorika (vstupní kineziologický rozbor) 

• Vyšetření monosynaptických reflexů  

Tabulka č. 12: Vyšetření monosynaptických reflexů (vstupní kineziologický rozbor) 

Hodnocení dle Haladové: areflexie – nevybavitelnost reflexu, hyporeflexie – snížení reflexu, normoreflexie 

– fyziologický reflex, hyperreflexie – zvýšení reflexu  

• Vyšetření čití HKK 

o Povrchové čití 

Tabulka č. 13: Vyšetření povrchového čití HKK (vstupní kineziologický rozbor) 

Úchop PHK LHK 

kulový provede provede 

válcový provede provede 

háček  provede provede 

Reflexy na HKK PHK LHK 

bicipitový normoreflexie normoreflexie 

tricipitový normoreflexie normoreflexie 

styloradiální normoreflexie normoreflexie 

flexorový normoreflexie normoreflexie 

Reflexy na DKK PDK LDK 

patelární normoflexie normoflexie 

reflex Achillovy šlachy normoflexie normoflexie 

medioplantární normoflexie normoflexie 

Povrchové čití – taktilní  PHK LHK 

C5 fyziologické fyziologické 

C6 fyziologické fyziologické 

C7 fyziologické fyziologické 

C8 fyziologické fyziologické 
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o  Hluboké čití 

Tabulka č. 14: Vyšetření hlubokého čití HKK (vstupní kineziologický rozbor) 

• Pyramidové jevy HKK 

Tabulka č. 15: Vyšetření pyramidových jevů HKK (vstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodu, že pacientka není schopná flexe 90° v pravém ramenním kloubu 

X1 – vyšetřeno s modifikací (nulové postavení v ramenních kloubech a 90° flexe v loketních kloubech) 

•  Pyramidové jevy DKK 

Hluboké čití  PHK LHK 

pohybocit fyziologické fyziologické 

polohocit  fyziologické fyziologické 

stereognozie  fyziologické fyziologické 

Pyramidové jevy – iritační PHK LHK 

Juster negativní negativní 

Hoffman negativní negativní 

Trömner negativní negativní 

Pyramidové jevy – zánikové PHK LHK 

Mingazzini X X 

Hanzal X X 

Hautant X1 – negativní X1 – negativní 

Dufour X1 – negativní X1 – negativní 

Barré X1 – negativní X1 – negativní 

Fenomén retardace  X X 

Pyramidové jevy – iritační (extenční) PDK LDK 

Babinsky negativní negativní 

Vítkův (sumační) negativní negativní 

Chaddock negativní negativní 

Oppenheim negativní negativní 

Pyramidové jevy – iritační (flekční) PDK LDK 

Rossolimo negativní negativní 

Žukovskij-Kornilov negativní negativní 

Pyramidové jevy – zánikové PDK LDK 

Mingazzini negativní negativní 
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Barré negativní negativní 

Fenomén retardace negativní negativní 

Tabulka č. 16: Vyšetření pyramidových jevů DKK (vstupní kineziologický rozbor) 

•  Vyšetření mozečkových funkcí  

Tabulka č. 17: Vyšetření mozečkových funkcí (vstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodů kontraindikace  

X1 – vyšetřeno s modifikací z důvodu omezeného rozsahu pohybu (nulové postavení v ramenních kloubech 

a 90° flexe v loketních kloubech) 

3.3.14  Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

• Brániční test 

o Pacientka aktivuje laterální skupinu břišních svalů proti palpaci, dochází 

k rozšíření dolní části hrudníku laterálně a k rozšíření mezižeberních 

prostorů 

• Test flexe trupu 

o zapojení břišních svalů při flexi hlavy, při flexi trupu dochází k aktivaci 

laterální skupiny břišních svalů 

3.3.15  Vyšetření v samostatnosti ADL 

• Barthel index  

Činnost  Provedení činnosti Bodové skóre 

1. najedení, napití samostatně bez pomoci 10 

 s pomocí 5 

 neprovede 0 

2. oblékání  samostatně bez pomoci 10 

 s pomocí 5 

 neprovede 0 

3. koupání samostatně bez pomoci 5 

 neprovede 0 

Vyšetření mozečku PHK LHK 

taxe X fyziologická 

diadochokinéza X1 – fyziologická X1 – fyziologická 
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4. osobní hygiena samostatně bez pomoci 5 

 neprovede  0 

5. kontinence moči  plně kontinentní 10 

 občas inkontinentní  5 

 trvale inkontinentní  0 

6. kontinence stolice plně kontinentní 10 

 občas inkontinentní  5 

 trvale inkontinentní  0 

7. použití WC samostatně bez pomoci 10 

 s pomocí 5 

 neprovede 0 

8. přesun lůžko-židle samostatně bez pomoci 15 

 s malou pomocí 10 

 vydrží sedět 5 

 neprovede 0 

9. chůze po rovině samostatně nad 50 m 15 

 s pomocí 50 m 10 

 na vozíku 50 m 5 

 neprovede 0 

10. chůze samostatně bez pomoci 10 

 s pomocí 5 

 neprovede 0 

Celkové hodnocení   100 

Tabulka č. 18 – Speciální testy – Barthelův test všedních činností ADL (vstupní kineziologický rozbor) 

Hodnocení: vysoce závislý 0-40 bodů, závislost středního stupně 45-60 bodů, lehká závislost 65-95 bodů, 

nezávislý 100 bodů 

• Výsledek testu, ve kterém pacientka dosáhla 100 bodů, ukazuje, že je v běžných 

denních činnostech zcela nezávislá. 

• Pacientka vykonává většinu činností levou horní končetinou. Zvládne se najíst 

příborem, napít ze skleničky i psát pravou rukou. Osobní hygienu také zvládá 

za využití pravé horní končetiny, ale pomaleji.  
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3.3.16  Závěr vyšetření  

Pacientka je 43 dní po implantaci reverzní totální endoprotézy pravého ramenního 

kloubu.  

Na přední straně pravého ramenního kloubu se nachází 11, 5 cm dlouhá jizva, která 

je zhojená, bez strupů a volně posunlivá s výjimkou zhoršené posunlivosti v proximální 

části jizvy latero-laterální směrem. Podkoží, fascie i kůže jsou ve změněném stavu 

v oblasti pravého ramene. TrPs byly nalezeny v m. subscapularis, v m. infraspunatus, 

v horní části m. trapezius vpravo. Hypertonus se nachází v mm. pectorales vpravo, 

v m. trepezius, v m. subscapularis vpravo a m. infraspinatus vpravo.  

Vyšetření stoje odhalilo na akrech mírně valgózní postavení obou hlezenních 

kloubů. Přítomno je také bilaterálně příčné i podélné plochonoží. Pravé rameno postaveno 

výše než levé, hyperlordóza v Th/L přechodu, hyperkyfóza hrudní páteře, protrakce 

ramen a hlavy. Dynamické vyšetření stoje odhalilo nerozvíjení se bederní páteře. 

Rozložení váhy na DK je symetrické. Trendelenburgrova zkouška odhalila slabý laterální 

korzet pánve bilaterálně. Pacientka má horní hrudní dýchání, chybí správná dechová vlna. 

Chůze bez fyziologického souhybu pravé horní končetiny. Vyšetření chůze také odhalilo 

zvětšený laterální posun pánve.  

Goniometrické vyšetření odhalilo výrazně snížený rozsah pohybu při aktivních 

i pasivních pohybech v pravém ramenním kloubu. Snížený rozsah pohybu nalezen 

v levém zápěstí jako následek operace v oblasti palce (artrodéza levého TMC kloubu). 

Antropometrické vyšetření odhalilo zmenšení obvodů pravé HK, hlavně v oblasti pažní 

kosti a předloktí.  

Stereotyp flexe krční páteře je změněn, pohyb začíná předsunem hlavy, 

čímž dochází k přetěžování C/Th přechodu. Stereotyp abdukce v pravém ramenním 

kloub je také výrazně narušen. Pohyb je zahájen elevací ramene a poté dochází k úklonu 

trupu. 

Orientační vyšetření síly poukázalo na oslabení většiny svalů v oblasti pravého 

ramenního a loketního kloubu na stupeň 3, hodnoceno podle svalového testu dle Jandy. 

Při vyšetření pohybu proti izometrickému odporu dle Cyriaxe pacientka neudává 

bolestivost v žádném pohybu. 
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Vyšetření krční páteře odhalilo omezený rozsah pohybu do flexe a do lateroflexe 

při úklonu k levému rameni. Rotace omezena na pravou stranu. Dynamické vyšetření 

páteře poukázalo na špatný rozvoj páteře v oblasti bederní páteře.  

Při vyšetření kloubní vůle byly nalezeny tuhé bariéry v pravém sternoklavikulárním 

a akromioklavikulárním skloubení. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy ukázalo zkrácení ve svalech m. trapezius 

a m. levator scapulae na stupni 2 na pravé straně a na stupni 1 na levé straně. 

M. sternocleidomastoideus zkrácen na stupeň 1 bilaterálně. Zkrácení mm. pectorales 

na pravé ruce nevyšetřeno z důvodu kontraindikace. Na levé straně bez zkrácení, 

kromě m. SCM. 

 Neurologické vyšetření bez patologického nálezu.  

Barthelův test ukázal, že je pacientka v základních denních činnostech (ADL) zcela 

nezávislá. Nutná substituce levou horní končetinou v běžných denních činnostech 

z důvodu zhoršené zručnosti a obratnosti pravé horní končetiny.  

Pacientka trpěla dlouhodobými problémy s pravým ramenním kloubem, 

které vyústily v aloplastiku ramenního kloubu, z čehož usuzuji, že do terapeutického 

plánu je nutné zahrnout i terapii sekundárních funkčních změn na pohybovém aparátu, 

které vzniknout jako důsledek bolesti. Příkladem těchto sekundárních změn může být 

omezená pohyblivost krční páteře. Měli bychom také předpokládat problémy v oblasti 

šíje po celkové anestezii. Dokonce i samotná operace a znehybnění končetiny způsobí 

sekundární problémy, které je později třeba zahrnout do terapeutického plánu. Neměli 

bychom se zaměřovat pouze na oblast ramenního kloubu, ale také na svaly celé končetiny 

a zad. Dále na oblast krční páteře, hrudní páteře, na změny ve fascii z důvodu jizvy, 

která může způsobit funkční problémy i ve vzdálených částech pohybového aparátu. 

Důležité také je se zaměřit i na psychický stav pacientky, protože se jedná o závažnou 

diagnózu a operaci, která pacientku negativně ovlivní v jejím soukromém i pracovním 

životě na dlouhou dobu. 
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

3.4.1 Krátkodobý fyzioterapeutický plán 

• péče o jizvu na pravé horní končetině  

• snížení bolesti 

• uvolnění měkkých tkání se zvýšeným napětím 

• posílení oslabených svalů pravé horní končetiny  

• zvětšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu 

• stabilizace pravého ramenního kloubu 

• protažení zkrácených svalů  

• reedukace správných pohybových stereotypů 

• prevence vzniku sekundárních problémů pohybového aparátu  

• instruktáž pacienta k autoterapii  

3.4.2 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

• zlepšení pohybových stereotypů horních končetin 

• znovuzískání plného rozsahu pohyby a návratu funkce horní končetiny 

• korekce patologických stereotypů při cvičení 

• korekce držení těla  

• funkční zapojení pravé horní končetiny v běžných denních aktivitách (ADL), 

ve volnočasových aktivitách a v zaměstnání  
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3.5 Průběh terapie  

3.5.1 1. terapeutická jednotka (24. 1. 2020) 

Status praesens: 

• Subjektivně: pacientka si nestěžuje na žádné bolesti pravého ramenního kloubu 

v klidu, bolest se objeví při pohybu do ventrální flexe a abdukce. Stěžuje si, 

že se přes noc kvůli bolesti, zapříčiněnou špatným pohybem, nevyspí.  

• Objektivně: Pacientka přišla na terapii sama na ambulantní vyšetřovnu. Pacientka 

je orientovaná místem, časem i osobou. Spolupracuje bez problémů. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• instruování pacientky k autoterapii a režimovým opatřením  

• zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí  

• uvolnění fascie hrudní, fascie v oblasti pravého ramenního kloubu a v oblasti 

m. trapezius bilaterálně  

• zlepšení hybnosti segmentů pravé horní končetiny  

• zvýšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu 

• zvýšení svalové síly svalů pravé horní končetiny  

• ovlivnění bolesti 

Návrh terapie: 

• instruování pacientky k autoterapii a režimovým opatřením  

• péče o jizvu 

• techniky měkkých tkání dle Lewita na fascie hrudní, fascie v oblasti pravého 

ramenního kloubu a v oblasti m. trapezius bilaterálně 

• míčkování dle Jebavé k snížení svalového napětí v mm. pectorales a úponu dlouhé 

hlavy m. biceps brachii 

• pasivní pohyby v pravém ramenním kloubu 

• aktivní pohyby s dopomocí v pravém ramenním kloubu 

• aktivní pohyby v loketním kloubu 

Provedení:  

• instruování pacientky o zakázaných pohybech (horizontální addukce, zevní rotace 

a extenze v operovaném ramenním kloubu) a o režimových opatřeních (nenosit 
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těžká břemena v operované horní končetině, nevyvěšovat operovanou horní 

končetinu, nespat na boku operované horní končetiny)  

• péče o jizvu na pravém ramenním kloubu (masáž do tvaru „S“ a „C“, tlaková 

masáž) a uvolnění měkkých tkání jizvy a v jejím okolí 

• uvolnění fascie hrudní, fascie v oblasti ramenního pravého kloubu a v oblasti 

m. trapezius bilaterálně, manuálně pomocí TMT dle Lewita 

• míčkování dle Jebavé ke snížení hypertonu mm. pectorales vpravo, vleže 

na zádech 

• míčkování dle Jebavé v oblasti úponu dlouhé hlavy m. biceps brachii vpravo, 

vleže na zádech 

• pasivní pohyby pravého ramenního kloubu do ventrální flexe a abdukce, oboje 5x 

• aktivní pohyby v loketním kloubu do flexe a extenze, střídání supinace a středního 

postavení v předloktí, opakování každého pohybu 5x, vleže na zádech  

• aktivní pohyby s dopomocí pravého ramenního kloubu do ventrální flexe 

a abdukce, opakování každého pohybu 5x, vleže na zádech 

• aktivní pohyby s dopomocí pravého ramenního kloubu do abdukce, opakování 5x, 

vleže na boku 

Autoterapie:  

• polohování pravé horní končetiny do přibližně 75° abdukce v ramenním kloubu 

s 90° flexí v lokti, vsedě vedle lůžka, loket je položený na lůžku, HK podložena 

polštářkem v axile, doba trvání alespoň 15 minut 

• dodržovat režimová opatření  

Výsledek terapie: 

 Došlo ke zvětšení aktivního pohybu do ventrální flexe a abdukce. Pasivní pohyb 

zvětšen nebyl kvůli bolesti v hraničních polohách.  

 Pacientka se po terapii cítí unavená a cítí bolest pravého ramenního kloubu 

i v klidu.  

3.5.2 2. terapeutická jednotka (27. 1. 2020) 

Status praesens:  
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• Subjektivně: Pacientka se cítí unaveně kvůli nedostatku spánku zapříčiněnou 

bolestí prvého ramenního kloubu při špatném pohybu ve spánku, jinak jí rameno 

v klidu nebolí. Pouze při pohybu. Na terapii je pozitivně naladěná.  

• Objektivně: Pacientka přišla na terapii sama na ambulantní vyšetřovnu. Stav 

pacientky je neměnný s porovnáním z minulého dne. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí  

• uvolnění fascie hrudní, fascie v oblasti pravého ramenního kloubu a v oblasti 

m. trapezius bilaterálně  

• snížení svalového napětí mm. pectorales vpravo  

• obnovení „joint play“ sternoklavikulárního a akromioklavikulárního kloubu  

• zlepšení hybnosti segmentů pravé horní končetiny  

• zvýšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu 

• zvýšení svalové síly svalů pravé horní končetiny  

• ovlivnění bolesti  

Návrh terapie: 

• péče o jizvu 

• techniky měkkých tkání dle Lewita na fascie hrudní, fascie v oblasti pravého 

ramenního kloubu a v oblasti m. trapezius bilaterálně  

• míčkování dle Jebavé k snížení svalového napětí v mm. pectorales a úponu dlouhé 

hlavy m. biceps brachii 

• mobilizace pravého sternoklavikulárního a akromioklavikulárního skloubení 

• pasivní pohyby v pravém ramenním kloubu 

• aktivní pohyby s dopomocí v pravém ramenním kloubu 

• aktivní pohyby loketního kloubu 

• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence  

Provedení: 

• péče o jizvu na pravém ramenním kloubu (masáž do tvaru „S“ a „C“, tlaková 

masáž) a uvolnění měkkých tkání jizvy a v jejím okolí 

• uvolnění fascie hrudní, fascie v oblasti pravého ramenního kloubu a v oblasti 

m. trapezius bilaterálně, manuálně pomocí TMT dle Lewita 
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• míčkování dle Jebavé ke snížení hypertonu mm. pectorales vpravo, vleže 

na zádech 

• míčkování dle Jebavé v oblasti úponu dlouhé hlavy m. biceps brachii vpravo, 

vleže na zádech 

• mobilizace SC skloubení vpravo směrem ventro-dorzálně a kranio-kaudálně, 

opakování 10x, vleže na zádech  

• mobilizace AC skloubení vpravo směrem ventro-dorzálně a kaudálně, opakování 

10x, vleže na zádech 

• pasivní pohyby pravého horní ramenního kloubu do ventrální flexe a abdukce, 

oboje 5x, vleže na zádech 

• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence s využitím overballu 

vloženého pod dlaň pacientky na lehátku (pronace v předloktí), poté mezi laterální 

stranu paže a terapeuta stojícího vedle lehátka s 90° v lokti (střední postavení 

v předloktí), nakonec overball mezi hřbet ruky a terapeuta stojícího vedle lehátka 

(střední postavení v předloktí) – na posílení m. deltoideus a svalů fixujících 

lopatku, opakování 5x na každý cvik, vleže na zádech  

• aktivní pohyby v loketním kloubu do flexe a extenze, střídání supinace a středního 

postavení v předloktí, opakování každého pohybu 5x, vleže na zádech  

• aktivní pohyby s dopomocí v pravém ramenním kloubu do ventrální flexe 

a abdukce, opakování každého pohybu 5x, vleže na zádech 

• aktivní pohyby s dopomocí v pravém ramenním kloubu do abdukce, opakování 

5x, vleže na boku 

Autoterapie: 

• aktivní pohyby prstů, zápěstí a loketního kloubu 

• polohování pravé horní končetiny do přibližně 75° abdukce v ramenním kloubu 

s 90° flexí v lokti, vsedě vedle lůžka, loket je položený na lůžku, HK podložena 

polštářkem v axile, doba trvání alespoň 15 minut 

• dodržovat režimová opatření  

Výsledek terapie: 

 Podařilo se zlepšit pohyblivost v proximální části jizvy. Zlepšila se pohyblivost 

pravého ramenního kloubu, pohyby ke konci terapie byly v kloubu volnější. Zvýšil 

se aktivní rozsah do ventrální flexe na 83° a do abdukce na 73°.  
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Pacientka se po terapii cítila unavená, ale terapii subjektivně označila za úspěšnou 

a těší se na další.  

3.5.3 3. terapeutická jednotka (28. 1. 2020)  

Status praesens: 

• Subjektivně: Pacientka si stále stěžuje na bolest pravého ramenního kloubu 

při špatném pohybu ve spánku, která jí v noci probouzí a kvůli tomu je i unavená. 

Na terapii je pozitivně naladěná a motivovaná.   

• Objektivně: Pacientka přišla na terapii sama na ambulantní vyšetřovnu. Stav 

pacientky je stejný v porovnáním s terapií předchozího dne. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí 

• uvolnění fascie hrudní, fascie v oblasti pravého ramenního kloubu a v oblasti 

m. trapezius bilaterálně 

• snížení svalového napětí mm. pectorales vpravo  

• obnovení „joint play“ sternoklavikulárního a akromioklavikulárního kloubu  

• protažení zkrácených svalů (m. trapezius bilaterálně, m. levator scapulae 

bilaterálně)  

• ovlivnění bolesti  

• zvýšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu 

• zvýšení svalové síly svalů pravé horní končetiny  

Návrh terapie: 

• péče o jizvu  

• techniky měkkých tkání dle Lewita na fascie hrudní, fascie v oblasti pravého 

ramenního kloubu a v oblasti m. trapezius bilaterálně  

• míčkování dle Jebavé ke snížení svalového napětí mm. pectorales a úponu dlouhé 

hlavy m. biceps brachii 

• mobilizace pravého sternoklavikulárního a akromioklavikulárního skloubení 

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae bilaterálně 

• pasivní pohyby v pravém ramenním kloubu 

• aktivní pohyby s dopomocí v pravém ramenním kloubu 
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• aktivní pohyby v loketních kloubech se zátěží  

• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence  

• mobilizace pravého AC a SC skloubení 

Provedení:  

• péče o jizvu na pravém ramenním kloubu (masáž do tvaru „S“ a „C“, tlaková 

masáž) a uvolnění měkkých tkání jizvy a v jejím okolí 

• uvolnění fascie hrudní, fascie v oblasti ramenního pravého kloubu a v oblasti 

m. trapezius bilaterálně, manuálně pomocí TMT dle Lewita 

• míčkování dle Jebavé ke snížení hypertonu mm. pectorales major vpravo, 

vleže na zádech 

• míčkování dle Jebavé v oblasti úponu dlouhé hlavy m. biceps brachii vpravo, 

vleže na zádech 

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně, opakování na každou stranu 3x, 

vleže na lehátku 

• PIR s protažením na m. levator scapulae bilaterálně, opakování 3x na každou 

stranu, vleže na lehátku 

• mobilizace SC skloubení vpravo směrem ventro-dorzálně a kranio-kaudálně, 

ukončeno po odblokování daného segmentu, opakování 10x, vleže na zádech 

• mobilizace AC skloubení vpravo směrem ventro-dorzálně a kaudálně, ukončeno 

po odblokování daného segmentu, opakování 10x, vleže na zádech 

• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence s využitím overballu 

vloženého pod dlaň pacientky na lehátku (pronace v předloktí), poté mezi laterální 

stranu paže a terapeuta stojícího vedle lehátka s 90° v lokti (střední postavení 

v předloktí), nakonec overball mezi hřbet ruky a terapeuta stojícího vedle lehátka 

(střední postavení v předloktí) – na posílení m. deltoideus a svalů fixujících 

lopatku, opakování každého cviku 5x, vleže na zádech  

• izometrické posilování za využití rytmické stabilizace pravého ramenního kloubu 

– extendovaná HK v loktu podél těla s dlaní na overballu, vleže na zádech  

• aktivní pohyby v loketním kloubu do flexe a extenze, střídání supinace a středního 

postavení v předloktí, se zatížením 250 g činkou, opakování každého pohybu 5x, 

vleže na zádech  
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• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do ventrální flexe a abdukce, 

opakování každého pohybu 5x, vleže na zádech 

• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do abdukce, opakování 5x, vleže 

na boku 

Autoterapie:  

• aktivní pohyby prstů, zápěstí a loketního kloubu vleže na zádech 

• aktivní pohyby v loketním kloubu ve stoje před zrcadlem s optickou kontrolou 

(pacientka sama kontroluje, aby nedošlo k elevaci ramene), střídání středního 

postavení a pronace předloktí, se zátěží 250 g činkou v každé ruce, opakování 

každého cviku 5x 

• polohování pravé horní končetiny do přibližně 75° abdukce v ramenním kloubu 

s 90° flexi v lokti, vsedě vedle lůžka, loket je položený na lůžku, HK podložena 

polštářkem v axile, doba trvaní alespoň 15 minut 

• dodržovat režimová opatření  

Výsledek terapie: 

Jizva je v její horní části pohyblivější latero-laterálním směrem. Podařilo se zlepšit 

pohyblivost pravého ramenního kloubu, pohyby v kloubu byly ke konci terapie volnější. 

Ke snížení svalového napětí došlo i v m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae 

bilaterálně. Obnovilo se „joint play“ v AC ventro-dorzálním směrem vpravo. Směrem 

kaudálním stále přetrvává tuhá bariéra. K obnovení „joint play“ došlo také v SC kloubu 

ventro-dorzálním směrem. Směrem kranio-kaudálním přetrvává tuhá bariéra. Zlepšil 

se aktivní rozsah pohybu do ventrální flexe na 86° a do abdukce na 75°. Pacientka zvládla 

cvičení se zátěží, průběh pohybu byl plynulý, ale došlo k rychlé únavě svalů.  

Pacientka se po terapii cítila méně unavená jako po předchozí terapii. Terapii 

subjektivně označila za úspěšnou.  

3.5.4 4. terapeutická jednotka (29. 1. 2020) 

Status praesens: 

• Subjektivně: Pacientka z důvodu nepřestávající bolesti v pravém ramenním 

kloubu, kterou popisuje jako srovnatelnou před operací, přichází lehce skleslá 

a smutná. V terapiích chce i nadále pokračovat. 
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• Objektivně: Z důvodu probíhající vizity se terapie uskutečnila na pacientčině 

pokoji na lůžkovém oddělení. Pacientky stav se po fyzické stránce zlepšuje, 

avšak po psychické stránce se spíše zhoršuje. 

Cíle terapeutické jednotky: 

• zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí 

• uvolnění fascie hrudní, fascie v oblasti ramenního pravého kloubu a v oblasti 

m. trapezius 

• protažení zkrácených svalů (m. trapezius bilaterálně, m. levator scapulae 

bilaterálně)  

• snížení svalového napětí v mm. pectorales vpravo a m. subscapularis  

• obnovení „joint play“ sternoklavikulárního a akromioklavikulárního kloubu  

• zvýšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu do abdukce a ventrální flexe 

• zvýšení svalové síly svalů pravé horní končetiny  

• ovlivnění bolesti  

Návrh terapie:  

• péče o jizvu  

• techniky měkkých tkání dle Lewita na fascie hrudní, fascie v oblasti pravého 

ramenního kloubu a v oblasti m. trapezius 

• techniky měkkých tkání dle Lewita na oblast m. subscapularis  

• míčkování dle Jebavé k snížení svalového napětí v mm. pectorales a úponu dlouhé 

hlavy m. biceps brachii 

• mobilizace pravého sternoklavikulárního a akromioklavikulárního skloubení 

• aktivní pohyby v loketních kloubech se zátěží  

• aktivní pohyby v ramenních kloubech se zátěží  

• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence  

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae bilaterálně 

Provedení:  

• péče o jizvu na pravém ramenním kloubu (masáž do tvaru „S“ a „C“, tlaková 

masáž) a uvolnění měkkých tkání jizvy a v jejím okolí 

• uvolnění fascie hrudní, fascie v oblasti ramenního pravého kloubu a v oblasti 

m. trapezius bilaterálně, manuálně pomocí TMT dle Lewita 
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• míčkování dle Jebavé ke snížení hypertonu mm. pectorales vpravo, 

vleže na zádech 

• míčkování dle Jebavé v oblasti úponu dlouhé hlavy m. biceps brachii vpravo, 

vleže na zádech 

• TMT dle Lewita cíleně na m. subscapularis, uvolňování TrPs m.subscapularis 

presurou dle Lewita, vpravo, vleže na zádech 

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně, opakování na každou stranu 3x, 

vleže na lehátku 

• PIR s protažením na m. levator scapulae bilaterálně, opakování 3x na každou 

stranu, vleže na lehátku 

• mobilizace SC skloubení vpravo směrem kranio-kaudálně, ukončeno 

po odblokování daného segmentu, opakování 10x, vleže na zádech 

• mobilizace AC skloubení vpravo směrem kaudálně, ukončeno po odblokování 

daného segmentu, opakování 10x, vleže na zádech 

• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence s využitím overballu 

vloženého pod dlaň pacientky na lehátku (pronace v předloktí), poté mezi laterální 

stranu paže a terapeuta stojícího vedle lehátka s 90° v lokti (střední postavení 

v předloktí), nakonec overball mezi hřbet ruky a terapeuta stojícího vedle lehátka 

(střední postavení v předloktí) – na posílení m. deltoideus a svalů fixujících 

lopatku, opakování každého cviku 5x, vleže na zádech  

• izometrické posilování za využití rytmické stabilizace pravého ramenního kloubu 

– extendovaná HK v loktu podél těla s dlaní na overballu, opakování 5x, vleže 

na zádech 

• aktivní pohyby v loketním kloubu do flexe a extenze, střídání supinace a středního 

postavení v předloktí, se zatížením 250 g činkou, opakování každého pohybu 5x, 

vleže na zádech  

• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do ventrální flexe a abdukce, 

opakování každého pohybu 5x, vleže na zádech, vleže na zádech  

• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do abdukce, opakování 5x, vleže 

na boku 
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Autoterapie:  

• aktivní pohyby v loketním kloubu ve stoje před zrcadlem kvůli optické kontrole 

(pacientka sama kontroluje, aby nedošlo k elevaci ramene), střídat střední 

postavení a pronaci v předloktí, se zátěží 250 g činkou v každé ruce, opakování 

každého cviku 5–7x 

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu do flexe a abdukce ve stoje před 

zrcadlem kvůli optické kontrole (pacientka sama kontroluje, aby nedošlo k elevaci 

ramene), opakování každého cviku 5x 

Výsledek terapie:  

Jizva je v její horní části pohyblivější do všech směrů. Došlo ke zlepšení 

pohyblivosti pravého ramenního kloubu. Svalové napětí v m. subscapularis se snížilo. 

Ke snížení svalového napětí došlo i v m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae 

bilaterálně. Došlo ke zvýšení pohyblivosti ve všech směrech fascie v oblasti m. trapezius 

bilaterálně. Obnovilo se „joint play“ v AC i SC vpravo všemi směry. Zlepšil se aktivní 

rozsah pohybu do ventrální flexe na 89° a do abdukce na 78°. Je viditelné i zvýšení 

svalové síly, pacientka již zvládá pohyby do ventrální flexe a abdukce se zatížením.  

Pro pacientku by bylo vhodné v rámci rehabilitace zařadit i psychoterapii, aby bylo 

možné celkového zlepšení rekonvalescence pacientky. 

Pacientka se po terapii cítí lehce unavená, ale zároveň v dobrém psychickém 

rozpoložení díky viditelnému pokroku, tudíž terapii hodnotí jako úspěšnou.  

3.5.5 5. terapeutická jednotka (30. 1. 2020) 

Status praesens: 

• Subjektivně: Pacientka z důvodu nepřestávající bolesti v pravém ramenním 

kloubu, kterou popisuje jako srovnatelnou před operací, přestává mít vůli 

k pokračování v terapiích.  

• objektivně: Pacientka přišla na terapii sama na ambulantní vyšetřovnu. Stav 

pacientky se po fyzické stránce stále viditelně zlepšuje, ale po psychické stránce 

se zhoršuje.  

Cíle terapeutické jednotky:  

• zlepšení pohyblivosti jizvy a měkkých tkání v jejím okolí 
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• uvolnění fascie hrudní a fascie v oblasti pravého ramenního kloubu  

• snížení svalového napětí v mm. pectorales vpravo a m. subscapularis  

• protažení zkrácených svalů (m. trapezius bilaterálně, m. levator scapulae 

bilaterálně)  

• zvýšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu do abdukce a ventrální flexe 

• zvýšení svalové síly svalů stabilizující pravý ramenní kloub  

• ovlivnění bolesti  

Návrh terapie:  

• péče o jizvu  

• techniky měkkých tkání dle Lewita na m.subscapularis 

• techniky měkkých tkání dle Lewita na fascie hrudní a fascie v oblasti pravého 

ramenního kloubu  

• míčkování dle Jebavé k snížení svalového napětí v mm. pectorales a úponu dlouhé 

hlavy m. biceps brachii 

• aktivní pohyby v loketních kloubech kloubu se zátěží  

• aktivní pohyby v ramenních kloubech se zátěží  

• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence  

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae bilaterálně 

• rytmická stabilizace pravého ramenního kloubu 

Provedení: 

• péče o jizvu na pravém ramenním kloubu (masáž do tvaru „S“ a „C“, tlaková 

masáž) a uvolnění měkkých tkání jizvy a v jejím okolí 

• uvolnění fascie hrudní a fascie v oblasti ramenního pravého kloubu, manuálně 

pomocí TMT dle Lewita 

• míčkování dle Jebavé ke snížení hypertonu mm. pectorales vpravo, 

vleže na zádech 

• míčkování dle Jebavé v oblasti úponu dlouhé hlavy m. biceps brachii vpravo, 

vleže na zádech 

• TMT dle Lewita cíleně na m. subscapularis, uvolňování TrPs m.subscapularis 

presurou dle Lewita, vpravo, vleže na zádech 
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• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně, opakování na každou stranu 3x, 

vleže na lehátku 

• PIR s protažením na m. levator scapulae bilaterálně, opakování 3x na každou 

stranu, vleže na lehátku 

• izometrické posilování za využití rytmické stabilizace pravého ramenního kloubu 

– extendovaná HK v loktu podél těla s dlaní na overballu, opakování 5x, 

vleže na zádech 

• cvičení s využitím velkého gymnastického míče, pohyb do ventrální flexe 

v ramenních kloubech, opakování 5x, vleže na zádech  

• cvičení s využitím dřevěné tyče, pohyb do ventrální flexe v ramenních kloubech 

s širokým úchopem, opakování 5x, vleže na zádech 

• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do ventrální flexe a abdukce, 

se zatížením 250 g činkou v každé ruce, opakování každého pohybu 5x, 

vleže na zádech 

• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do abdukce, se zatížením 250 g 

činkou, opakování 5x, vleže na boku 

• aktivní pohyby v loketním kloubu do flexe a extenze, střídání supinace a středního 

postavení v předloktí, se zatažením 500 g činkou opakování každého pohybu 5x, 

ve stoje  

• cvičení s využitím velkého gymnastického míče, koulení míče na terapeutickém 

lehátku, opakování 5x na každou stranu, ve stoje 

• rytmická stabilizace obou ramenních kloubů, obě HK na gymnastickém míči 

v 90° ventrální flexi v ramenních kloubech, opakování 5x, ve stoje 

u terapeutického lehátka  

Autoterapie:  

• aktivní pohyby v loketním kloubu ve stoje před zrcadlem kvůli optické kontrole 

(pacientka sama kontroluje, aby nedošlo k elevaci ramene), střídat střední 

postavení a pronaci v předloktí, se zátěží 500 g činkou v každé ruce, opakování 

každého cviku 8–10x, ve stoje 

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu do ventrální flexe a abdukce ve stoje 

před zrcadlem kvůli optické kontrole (pacientka sama kontroluje, aby nedošlo 

k elevaci ramene), opakování každého cviku 5–7x, ve stoje 
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• aktivní pohyby v ramenních kloubech s využitím dřevěné tyče do 90° ventrální 

flexe v pravém ramenním kloubu, opakování 5x, vleže na lůžku  

Výsledek terapie: 

Jizva je již pohyblivá ve všech směrech v celé své délce. Pacientka zvětšující 

se zátěž zvládá bez problémů. Ke snížení svalového napětí došlo v m. trapezius 

bilaterálně a m. levator scapulae bilaterálně. Hrudní fascie je volně posunlivá ve všech 

směrech. Zvětšil se pohyb do ventrální flexe do 92° a abdukce do 80° v leže na lehátku. 

Pohyb ve stoje do ventrální flexe je bez elevace ramenního kloubu možný do 72°, 

do abdukce do 68°.  

Pacientka se po terapii cítí lépe než před terapií, raduje se z dalšího viditelného 

pokroku. Udávala pouze lehkou svalovou únavu v oblasti pravého ramenního kloubu. 

3.5.6 6. terapeutická jednotka (31. 1. 2020) 

Status praesens: 

• Subjektivně: Pacientka se dnes cítí mnohem lépe, jelikož prospala celou noc 

bez bolesti, která by jí probudila a těší se na terapii.  

• Objektivně: Dnešní terapie probíhala na ambulantní vyšetřovně. Stav pacientky 

se mnohem lepší. Pravý ramenní kloub byl méně bolestivý a volnější.  

Cíle terapeutické jednotky: 

• uvolnění fascie v oblasti pravého ramenního kloubu  

• protažení zkrácených svalů (m. trapezius bilaterálně, m. levator scapulae 

bilaterálně)  

• snížení svalového napětí v mm. pectorales vpravo a m. subscapularis  

• zvýšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu do abdukce a ventrální flexe 

• zvýšení svalové síly svalů PHK  

• zvýšení svalové síly svalů stabilizující pravý ramenní kloub  

Návrh terapie: 

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae bilaterálně 

• techniky měkkých tkání na m.subscapularis 

• techniky měkkých tkání dle Lewita na fascie v oblasti pravého ramenního kloubu  
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• uvolnění mm. pectorales pomocí PNF 

• aktivní pohyby v ramenních kloubech se zátěží  

• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence  

• rytmická stabilizace pravého ramenního kloubu 

Provedení: 

• péče o jizvu na pravém ramenním kloubu (masáž do tvaru „S“ a „C“, tlaková 

masáž 

• uvolnění fascie v oblasti pravého ramenního kloubu, manuálně pomocí TMT dle 

Lewita 

• míčkování dle Jebavé v oblasti úponu dlouhé hlavy m. biceps brachii, 

vleže na zádech  

• TMT dle Lewita cíleně na m. subscapularis, uvolňování TrPs m.subscapularis 

presurou dle Lewita, vpravo, vleže na zádech 

• relaxace mm. pectorales pomocí metody PNF, technikou výdrž – relaxace, 

ve směru posteriorní elevace lopatky, opakování 5x, vleže na boku  

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně, opakování na každou stranu 3x, 

vleže na lehátku 

• PIR s protažením na m. levator scapulae bilaterálně, opakování 3x na každou 

stranu, vleže na lehátku 

• izometrické posilování za využití rytmické stabilizace pravého ramenního kloubu 

– extendovaná HK v loktu podíl těla s dlaní na overballu, opakování 5x, 

vleže na zádech 

• cvičení s využitím velkého gymnastického míče, pohyb do ventrální flexe 

v ramenních kloubech, opakování 5x, vleže na zádech  

• cvičení proti odporu s využitím therabandu, pohyb do 85° abdukce v ramenních 

kloubech s extendovanými lokty, opakování 3x, vleže na zádech 

• cvičení s využitím dřevěné tyče, pohyb do ventrální flexe v ramenních kloubech 

s širokým úchopem, opakování 5x, vleže na zádech 

• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do ventrální flexe a abdukce, 

se zatížením 250 g činkou v každé ruce, opakování každého pohybu 5x, 

vleže na zádech 
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• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do abdukce, se zatížením 250 g 

činkou, opakování 5x, vleže na boku 

• cvičení s využitím žebřin, ručkování po žebřinách do ventrální flexe v ramenních 

kloubech do co nejvyšší pozice bez vyvolání bolesti, tlačení do žebřiny směrem 

dolů, pokus o správné postavení lopatek, opakování 3x, ve stoje  

Autoterapie: 

• aktivní pohyby v loketním kloubu ve stoje před zrcadlem kvůli optické kontrole 

(pacientka sama kontroluje, aby nedošlo k elevaci ramene), střídat střední 

postavení a pronaci v předloktí, se zátěží 500 g činkou v každé ruce, opakování 

každého cviku 8–10x 

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu do ventrální flexe a abdukce ve stoje 

před zrcadlem kvůli optické kontrole (pacientka sama kontroluje, aby nedošlo 

k elevaci ramene), opakování každého cviku 5–7x  

• aktivní pohyby v ramenních kloubech do 90° ventrální flexe v pravém ramenním 

kloubu, se zátěží 250 g činkou v každé ruce, opakování 5x, vleže na zádech   

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu d 85° abdukce, se zátěží 250 g činkou, 

opakování 5x, vleže na zádech  

Výsledek terapie: 

Dnešní terapii pacientka zvládá bez obtíží a na konci terapie se necítila unavená. 

Fascie v oblasti pravého ramenního kloubu jsou volně posunlivé ve všech směrech. 

Cvičení s therabandem pacientka zvládá bez problémů do 3. opakování, poté došlo 

ke svalové únavě a pohyb nebyl kvalitní a z tohoto důvodu jsme cvičení po 3. opakování 

ukončili. Pouze cvičení u žebřin bylo pro pacientku bolestivé. Došlo ke zvětšení pohybu 

do ventrální flexe do 95° a abdukce do 85° v leže na lehátku. Pohyb ve stoje do ventrální 

flexe je bez elevace ramenního kloubu možný do 75°, do abdukce do 72°. 

Pacientka byla celou dnešní terapii pozitivně naladěna a těší se na další terapie.  

3.5.7 7. terapeutická jednotka (3. 2. 2020) 

Status praesens: 
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• Subjektivně: Pacientka si opět stěžuje na bolest v oblasti úponu dlouhé hlavy 

m. biceps brachii, která jí v nocí budí a kvůli které je unavená. Mimo bolest 

si nestěžuje na jiné obtíže.  

• Objektivně: Dnešní terapie probíhala na ambulantní vyšetřovně. Stav pacientky 

se po psychické stránce opět zhoršil. Po fyzické stránce se pacientky stav stále 

zlepšuje. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• protažení zkrácených svalů (m. trapezius bilaterálně, m. levator scapulae 

bilaterálně)  

• snížení svalového napětí v mm. pectorales vpravo a m. subscapularis  

• zvýšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu do abdukce a ventrální flexe 

• zvýšení svalové síly svalů PHK  

• zvýšení svalové síly svalů stabilizující pravý ramenní kloub  

• zvýšení svalové síly fixátorů lopatky  

Návrh terapie:  

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae bilaterálně 

• techniky měkkých tkání na m.subscapularis 

• uvolnění mm. pectorales pomocí PNF 

• aktivní pohyby v ramenních kloubech se zátěží  

• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence  

• rytmická stabilizace pravého ramenního kloubu 

• posílení svalů fixující lopatku pomocí PNF  

Provedení terapie: 

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně, opakování na každou stranu 3x, 

vleže na lehátku 

• PIR s protažením na m. levator scapulae bilaterálně, opakování 3x na každou 

stranu, vleže na lehátku 

• TMT dle Lewita cíleně na m. subscapularis, uvolňování TrPs m.subscapularis 

presurou dle Lewita, vpravo, vleže na zádech 

• relaxace mm. pectorales pomocí metody PNF, technikou výdrž – relaxace, 

ve směru posteriorní elevace lopatky, opakování 5x, vleže na boku  
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• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence s využitím overballu 

vloženého pod dlaň pacientky na lehátku (pronace v předloktí), poté mezi laterální 

stranu paže a terapeuta stojícího vedle lehátka s 90° v lokti (střední postavení 

v předloktí), nakonec overball mezi hřbet ruky a terapeuta stojícího vedle lehátka 

(střední postavení v předloktí) – na posílení m. deltoideus a svalů fixujících 

lopatku, opakování 7x na každý cvik, vleže na zádech  

• cvičení s využitím velkého gymnastického míče, pohyb do ventrální flexe 

v ramenních kloubech, opakování 5x, vleže na zádech  

• cvičení proti odporu s využitím therabandu, pohyb do 85° abdukce v ramenních 

kloubech s extendovanými lokty, opakování 5x, vleže na zádech 

• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do ventrální flexe a abdukce, 

se zatížením 250 g činkou, opakování 5x, vleže na boku 

• posílení m. serratus anterior pomocí metody PNF ve směru anteriorní elevace 

lopatky, opakování 5x, vleže na boku 

• posílení mm. rhomboidei a m. latossimus dorsi pomocí metody PNF ve směru 

posteriorní deprese lopatky, opakování 5x, vleže na boku  

• cvičení s využitím žebřin, ručkování po žebřinách do ventrální flexe v ramenních 

kloubech do co nejvyšší pozice bez vyvolání bolesti, tlačení do žebřiny směrem 

dolů, pokus o správné postavení lopatek, opakování 4x, ve stoje  

• cvičení s využitím velkého gymnastického míče, kutálení míče na lehátku ve 90° 

ventrální flexi v ramenních kloubech, ve stoje  

Autoterapie: 

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu do ventrální flexe a abdukce ve stoje 

před zrcadlem kvůli optické kontrole (pacientka sama kontroluje, aby nedošlo 

k elevaci ramene), opakování každého cviku 6–7x  

• aktivní pohyby v ramenních kloubech do 95° ventrální flexe v pravém ramenním 

kloubu, se zátěží 250 g činkou v každé ruce, opakování 5x, vleže na zádech   

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu d 85° abdukce, se zátěží 250 g činkou, 

opakování 5x, vleže na zádech  

Výsledek terapie:  

 Nové cviky přidané do terapie byly pacientku tolerovány. Rostoucí zátěž 

pacientce nezpůsobuje žádné problémy, a naopak je pacientka šťastná, že se stále 
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zlepšuje. Pacientka byla po cvičení lehce unavená, ale těšila se na víkend domů 

a na cvičení nových cviků. Svalové napětí v m. subscapularis a v mm. pectorales 

se snížilo. Došlo ke zvětšení pohybu do ventrální flexe do 97° a abdukce do 89° vleže 

na lehátku. Pohyb ve stoje do ventrální flexe je bez elevace ramenního kloubu možný 

do 77°, do abdukce do 73°. 

3.5.8 8. terapeutická jednotka (4. 2. 2020) 

Status praesens: 

• Subjektivně: Pacientka je dnes v dobré náladě, jelikož dostala nové prášky 

na bolest, díky kterým celou noc prospala bez probuzení. Cítí se mnohem lépe.  

• Objektivně: Dnešní terapie probíhala na ambulantní vyšetřovně. Stav pacientky 

se po nasazení nových prášku proti bolesti rapidně zlepšil jak po fyzické, 

tak i po psychické stránce. Kvůli účinku léků proti bolesti musíme terapii zmírnit 

a přizpůsobit, aby nedošlo k přetížení.  

Cíl terapeutické jednotky: 

• protažení zkrácených svalů (m. trapezius bilaterálně, m. levator scapulae 

bilaterálně)  

• zvýšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu do abdukce a ventrální flexe 

• zvýšení svalové síly svalů PHK  

• zvýšení svalové síly svalů stabilizující pravý ramenní kloub  

• zvýšení svalové síly fixátorů lopatky  

Návrh terapie: 

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně a m. levator scapulae bilaterálně 

• aktivní pohyby v ramenních kloubech se zátěží  

• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence  

• rytmická stabilizace pravého ramenního kloubu 

• odporové cvičení na posílení svalů v okolí lopatek  

• posílení svalů fixující lopatku pomocí PNF  

Provedení: 

• PIR s protažením na m. trapezius bilaterálně, opakování na každou stranu 3x, 

vleže na lehátku 
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• PIR s protažením na m. levator scapulae bilaterálně, opakování 3x na každou 

stranu, vleže na lehátku 

• izometrické posilování za využití rytmické stabilizace pravého ramenního kloubu 

– extendovaná HK v loktu podél těla s dlaní na overballu, opakování 5x, 

vleže na zádech  

• cvičení s využitím velkého gymnastického míče, pohyb do ventrální flexe 

v ramenních kloubech, opakování 5x, vleže na zádech  

• cvičení proti odporu s využitím therabandu, pohyb do 85° abdukce v ramenních 

kloubech s extendovanými lokty, opakování 5x, vleže na zádech 

• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do abdukce, se zatížením 500 g 

činkou, opakování 5x, vleže na boku 

• posílení m. serratus anterior pomocí metody PNF ve směru anteriorní elevace 

lopatky, opakování 5x, vleže na boku 

• posílení mm. rhomboidei a m. latissimus dorsi pomocí metody PNF ve směru 

posteriorní deprese lopatky, opakování 5x, vleže na boku  

• cvičení s využitím žebřin, ručkování po žebřinách do ventrální flexe v ramenních 

kloubech do co nejvyšší pozice bez vyvolání bolesti, tlačení do žebřiny směrem 

dolů, pokus o správné postavení lopatek, opakování 4x, ve stoje  

• cvičení s využitím velkého gymnastického míče, kutálení míče na lehátku ve 90° 

ventrální flexi v ramenních kloubech, ve stoje  

• cvičení proti odporu s využitím therabandu, pohyb do 90° ventrální flexe a do 80° 

abdukce, opakování 3x každý směr, ve stoje u žebřin  

Autoterapie: 

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu do ventrální flexe a abdukce ve stoje 

před zrcadlem kvůli optické kontrole (pacientka sama kontroluje, aby nedošlo 

k elevaci ramene), opakování každého cviku 6–7x  

• aktivní pohyby v ramenních kloubech do 95° ventrální flexe v pravém ramenním 

kloubu, se zátěží 500 g činkou v každé ruce, opakování 5x, vleže na zádech   

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu do 85° abdukce, se zátěží 500 g 

činkou, opakování 5x, vleže na zádech  

Výsledek terapie:  
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 Pacientka dnes cvičila velmi dobře a zvládla terapii bez obtíží i bolestí. Celou 

terapii byla pacientka velmi veselá a motivovaná k dalšímu pokroku. Došlo ke zvětšení 

pohybu do ventrální flexe do 100° a abdukce do 93° v leže na lehátku. Pohyb ve stoje 

do ventrální flexe je bez elevace ramenního kloubu možný do 83°, do abdukce do 78°. 

3.5.9 9. terapeutická jednotka (5. 2. 2020) 

Status praesens: 

• Subjektivně: Pacientka přišla na terapii v dobré náladě a těší se na terapii. 

Stěžovala si na mírnou bolest stále ve stejném místě na pravém rameni z ventrální 

strany. 

• Objektivně: Dnešní terapie probíhala na ambulantní vyšetřovně. Jediné, 

co pacientku omezuje v rychlejší rekonvalescenci je již zmiňovaný bolestivý bod, 

který pacientku omezuje hlavně ve zvětšení rozsahu pohybu. 

Cíl terapeutické jednotky: 

• protažení zkrácených svalů (m. trapezius vpravo, m. levator scapulae vpravo)  

• zvýšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu do abdukce a ventrální flexe 

• zvýšení svalové síly svalů PHK  

• zvýšení svalové síly svalů stabilizující pravý ramenní kloub  

• zvýšení svalové síly fixátorů lopatky  

• ovlivnění bolesti 

Návrh terapie: 

• PIR s protažením na m. trapezius vpravo a m. levator scapulae vpravo 

• aktivní pohyby v ramenních kloubech se zátěží  

• izometrické posilování svalů pravého ramenního pletence  

• rytmická stabilizace pravého ramenního kloubu 

• posílení svalů fixující lopatku pomocí PNF  

Provedení:  

• PIR s protažením na m. trapezius vpravo, opakování 3x, vleže na lehátku 

• PIR s protažením na m. levator scapulae vpravo, opakování 3x, vleže na lehátku 



67 

 

• izometrické posilování za využití rytmické stabilizace pravého ramenního kloubu 

– extendovaná HK v loktu podél těla s dlaní na overballu, opakování 7x, 

vleže na zádech  

• cvičení proti odporu s využitím therabandu, pohyb do 85° abdukce v ramenních 

kloubech s extendovanými lokty, opakování 5x, vleže na zádech 

• cvičení proti odporu s využitím therabandu, pohyb do abdukce 85° s 90° ventrální 

flexí a extendovanými lokty, opakování 5x, vleže na zádech  

• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do abdukce, se zatížením 500 g 

činkou, opakování 5x, vleže na boku 

• posílení m. serratus anterior pomocí metody PNF ve směru anteriorní elevace 

lopatky, opakování 5x, vleže na boku 

• posílení mm. rhomboidei a m. latissimus dorsi pomocí metody PNF ve směru 

posteriorní deprese lopatky, opakování 5x, vleže na boku  

• cvičení s využitím žebřin, ručkování po žebřinách do ventrální flexe v ramenních 

kloubech do co nejvyšší pozice bez vyvolání bolesti, tlačení do žebřiny směrem 

dolů, pokus o správné postavení lopatek, opakování 5x, ve stoje  

• cvičení s využitím velkého gymnastického míče, kutálení míče na lehátku v 90° 

ventrální flexi v ramenních kloubech, ve stoje u lehátka  

• cvičení s využitím velkého gymnastického míče, kutálení míče po zdi do ventrální 

flexe v ramenních kloubech, opakování 5x na každou stranou, ve stoje u zdi  

• cvičení proti odporu s využitím therabandu, pohyb do 90° ventrální flexe a do 80° 

abdukce, opakování 5x do každého směru, ve stoje u žebřin  

Autoterapie: 

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu do ventrální flexe a abdukce ve stoje 

před zrcadlem kvůli optické kontrole (pacientka sama kontroluje, aby nedošlo 

k elevaci ramene), opakování každého cviku 7–8x  

• aktivní pohyby v ramenních kloubech do 100° ventrální flexe v pravém ramenním 

kloubu, se zátěží 500 g činkou v každé ruce, opakování 5x, vleže na zádech   

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu do 90° abdukce, se zátěží 500 g 

činkou, opakování 5x, vleže na zádech  
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Výsledek terapie: 

 Dnešní terapii pacientka zvládla bez problému, jen si stále stěžuje na mírnou 

bolest v proximální části jizvy, která pacientku limituje v dalším pokroku.  

3.5.10  10. terapeutická jednotka (6. 2. 2020) 

Status praesens:  

• Subjektivně: Pacientka přichází v dobré náladě. Pociťuje velký posun oproti první 

terapii. Stále jí trápí bolest v pravém ramenním kloubu, ale tu pacientka označuje 

za ustupující.  

• Objektivně: Dnešní terapie, která byla také poslední před propuštěním domů, 

probíhala na ambulantní vyšetřovně. Pacientka však i po skončení hospitalizace 

na MediCentrum Praha bude docházet na terapie ambulantně.  

Cíle terapeutické jednotky:  

• protažení zkrácených svalů (m. trapezius vpravo, m. levator scapulae vpravo)  

• zvýšení rozsahu pohybu pravého ramenního kloubu do abdukce a ventrální flexe 

• zvýšení svalové síly svalů PHK  

• zvýšení svalové síly svalů stabilizující pravý ramenní kloub  

• zvýšení svalové síly fixátorů lopatky  

• ovlivnění bolesti 

• edukace pacientky k autoterapii do domácího režimu  

Návrh terapie: 

• PIR s protažením na m. trapezius vpravo a m. levator scapulae vpravo 

• aktivní pohyby v ramenních kloubech se zátěží  

• rytmická stabilizace pravého ramenního kloubu 

• posílení svalů fixující lopatku pomocí PNF 

• edukace pacientky k autoterapii 

Provedení terapie: 

• PIR s protažením na m. trapezius vpravo, opakování 3x, vleže na lehátku 

• PIR s protažením na m. levator scapulae vpravo, opakování 3x, vleže na lehátku 
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• cvičení proti odporu s využitím therabandu, pohyb do 85° abdukce v ramenních 

kloubech s extendovanými lokty, opakování 7x, vleže na zádech 

• cvičení proti odporu s využitím therabandu, pohyb do abdukce 85° s 90° ventrální 

flexí a extendovanými lokty, opakování 7x, vleže na zádech  

• aktivní pohyby pravého ramenního kloubu do abdukce, se zatížením 500 g 

činkou, opakování 7x, vleže na boku 

• posílení m. serratus anterior pomocí metody PNF ve směru anteriorní elevace 

lopatky, opakování 5x, vleže na boku 

• posílení mm. rhomboidei a m. latissimus dorsi pomocí metody PNF ve směru 

posteriorní deprese lopatky, opakování 5x, vleže na boku  

• cvičení s využitím velkého gymnastického míče, kutálení míče na lehátku ve 100° 

ventrální flexi v ramenních kloubech, ve stoje u lehátka  

• cvičení s využitím žebřin, „ťapání“ pomocí prstů při extenzi obou HK do 100° 

ventrální flexe, opakování 5x, ve stoje u žebřin  

• cvičení s využitím velkého gymnastického míče, kutálení míče po zdi do ventrální 

flexe v ramenních kloubech, opakování 5x na každou stranou, ve stoje u zdi  

• cvičení proti odporu s využitím therabandu, pohyb do 90° ventrální flexe a do 80° 

abdukce, opakování 5x každý směr, ve stoje u žebřin  

Autoterapie:  

• pokračovat ve cvičení v domácím prostředí. Cvičit 2–3x denně a každý cvik 

opakovat 6–8x. Nemělo by dojít k příliš velké únavě.  

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu do ventrální flexe a abdukce ve stoje 

před zrcadlem kvůli optické kontrole (pacientka sama kontroluje, aby nedošlo 

k elevaci ramene), opakování každého cviku 7–8x  

• aktivní pohyby v ramenních kloubech do 100° ventrální flexe v pravém ramenním 

kloubu, se zátěží 500 g činkou v každé ruce, opakování 5x, vleže na zádech   

• aktivní pohyby v pravém ramenním kloubu do 90° abdukce, se zátěží 500 g 

činkou, opakování 5x, vleže na zádech  

Výsledek terapie: 

• Dnešní terapii pacientka zvládla bez problému, jen se cítí lehce unavená. Cítí 

se motivovaná pokračovat ve cvičení i v domácím prostředí.  
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3.6 Výstupní kineziologický rozbor 

Výstupní kineziologický rozbor byl proveden 7. 2. 2020 v Medicentrum Praha a.s. 

3.6.1 Status praesens 

• Subjektivně: Pacientka si nestěžuje na žádné bolesti pravého ramenního kloubu 

v klidu, avšak jí stále trápí ostrou bolest v jednom bodě proximální části jizvy 

při pohybu do ventrální flexe v rozmezí mezi 30-55°. Pacientka se cítí dobře.  

• Objektivně:  Výška – 160 cm 

Hmotnost – 58 kg, BMI = 22.66 

DF – 17/min. 

TK – 120/79 

P – 71/ min. 

Dominantní ruka – pravá  

Pacientka je orientovaná místem, časem i osobou, spolupracuje bez problémů. 

Operovaná horní končetina bez otoku. Pacientka již ortézu nevyužívá přes den, nechává 

si jí pouze přes noc.  

V denních aktivitách (ADL) je pacientka samostatná. Pacientka již více zapojuje 

i pravou horní končetinu.  

Pacientka je stále hospitalizovaná na lůžkovém oddělení, ale přes noc jezdí domů.  

3.6.2 Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Aspekcí: 

• Zbarvení a potivost kůže je přirozené, pravá horní končetina bez otoku.  

Palpací: 

• Jizva 

o Umístěna na ventrální straně ramenního kloubu vpravo. Jizva (11, 5 cm) 

je zhojená, má růžovou barvu a je bez strupů. Posunlivá je všemi směry 

bez omezení. Na rameni se ještě nachází stará jizva po artroskopii, 

která je mírně aktivní s omezenou posunlivostí všemi směry.
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• Kůže 

o Patologický odpor nebyl zjištěn na žádném místě v oblasti pravého 

ramenního kloubu. Snížená posunlivost v oblasti horní části m. trapezius 

vpravo. Levá horní končetina bez patologického odporu.  

• Podkoží 

o Na pravé horní končetině je volně posunlivé, včetně oblasti úponu dlouhé 

hlavy m. biceps brachii. Na levé horní končetině je podkoží volně 

posunlivá všemi směry. 

• Fascie  

o  Posunlivosti je zhoršená a v oblasti m. trapezius vpravo. Hrudní fascie 

volně posunlivá. 

• Svaly 

o TrPs v horní části m. trapezius vpravo.  

o TrPs v m. levator scapulae vpravo  

o TrPs v m. infraspinatus  

o TrPs v m. subscapularis  

3.6.3 Vyšetření stoje 

• Zepředu 

o Propadlá příčná i podélná klenba na obou dolních končetinách 

o Oba hlezenní klouby v mírné valgozitě 

o Nádechové postavení hrudníku 

o Pravé rameno výš 

o Pravá horní končetina ve vnitřní rotaci 

o Obličej symetrický  

• Zezadu 

o Úzká stojná báze 

o Achillovy šlachy symetrické  

o Oba hlezenní klouby v mírné valgozitě 

o Kontura lýtek symetrická  

o Pravá subgluteální rýha níž  

o Pravé rameno výš 

o Levý thorakobrachiální trojúhelník větší  
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• Z boku 

o Hyperlordóza v Th/L přechodu 

o Protrakce ramen 

o Hyperkyfóza hrudní páteře 

o Protrakce hlavy  

• Dynamické vyšetření stoje 

o flexe – plynulé rozvíjení v oblasti hrudní a krční páteře, v oblasti bederní 

páteře nedohází k rozvoji  

o extenze – plynulé rozvíjení v oblasti hrudní a krční páteře, bederní páteř 

se nerozvíjí 

o lateroflexe – plynulost křivky narušuje bederní oblast, kde nedochází 

k rozvoji bederní páteře  

• Vyšetření dechového stereotypu  

o U pacientky převládá horní hrudní dýchání. 

o Fyziologický průběh dechové vlny.  

• Vyšetření stoje na dvou vahách 

o Fyziologické rozložení váhy – PDK 30 kg, LDK 28 kg 

• Vyšetření stoje na 1 dolní končetině 

o Pacientka je schopná vydržet stát na jedné dolní končetině 10 s bez ztráty 

stability (stranově symetrické). 

• Trendelenburgrova zkouška  

o Pozitivní bilaterálně – slabý lat. korzet pánve  

• Rhombergův stoj 

o Rhomberg I. – negativní 

o Rhomberh II. – negativní  

o Rhomberg III. – negativní  

• Véleho test  

o Hodnocení stupeň 1. – norma 

• Palpace pánve 

o SIPS a SIAS ve stejné výšce 

o přední i zadní cristy ve stejné výšce 

o fyziologický skon pánve 



73 

 

3.6.4 Vyšetření chůze 

• „Akrální“ typ chůze dle Jandy 

• Úzká oporná báze 

• Pravidelný rytmus chůze 

• Krátká délka kroku 

• Zvětšený laterální posun pánve  

• Zmenšený souhyb pravé horní končetina 

3.6.5 Goniometrie HKK dle Jandy  

K vyšetření rozsahu kloubní pohyblivosti byl použit mezinárodní plastový goniometr. 

Pasivní pohyby byly vyšetření s asistencí druhého terapeuta. K zápisu byla použita 

metoda STFR. 

Vyšetřovaný kloub Rovina Aktivní pohyb Pasivní pohyb 

  PHK LHK PHK LHK 

Ramenní kloub (vleže) S 0-0-105 35-0-163 0-0-95 40-0-165 

 F 90-0-0 175-0-0 85-0-0 180-0-0 

 T X-0-X 25-0-120 X-0-X 30-0-125 

 R X-0-65 90-0-70 X-0-62 90-0-72 

Ramenní kloub (vsedě) S 0-0-90 30-0-160   

 F 80-0-0 175-0-0   

Loketní kloub S 0-0-150 0-0-150 0-0-150 0-0-150 

Předloktí R 85-0-85 85-0-80 85-0-90 85-0-85 

Zápěstí  S 80-0-80 70-0-85 85-0-85 75-0-85 

 F 20-0-40 15-0-40 20-0-45 20-0-45 

Tabulka č. 19: Goniometrické vyšetření HKK (výstupní kineziologický rozbor)  

X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

3.6.6 Antropometrie  

Délky (cm)   

Segment Pravá Levá 

Celá HK  74 74 

Paže a předloktí  56 56 

Paže  32 32 
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Předloktí  24 24 

Ruka 18 18 

Tabulka č. 20: Antropometrické vyšetření délek HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

Obvody (cm)   

Segment Pravá Levá 

Paže relaxovaná 26 27 

Paže při kontrakci  29 31 

Loketní kloub (při 30° flexi v kloubu) 24 24 

Předloktí  24,5 25,5 

Zápěstí 17 17 

Přes hlavičky metakarpů 13 13 

Tabulka č. 21: Antropometrické vyšetření obvodů HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

3.6.7 Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy 

• Flexe krční páteře 

o Pohyb je zahájen předsunem krční páteře s výraznou aktivitou 

m. sternocleidomastoideus bilaterálně.  

• Abdukce v ramenním kloubu 

o Na pravé horní končetině je porušený humeroskapulární rytmus. Pohyb 

nelze provést v celém rozsahu. Pacientka je do rozsahu 70° schopna 

provést abdukci s fyziologickým timingem, poté pacientka elevuje rameno 

a v poslední fázi dojde k úklonu trupu.  

o Na levé končetině je pohyb proveden fyziologicky. Pohyb začíná aktivitou 

m. supraspinatus a m. deltoideus.  

3.6.8 Orientační vyšetření svalové síly 

Vyšetření HKK bylo přizpůsobeno možnostem pacientky v orientačních polohách, 

jelikož u většiny pohybů byl rozsah omezen. Hodnoceno podle svalového testu dle Jandy. 

Kloub Pohyb Pravá Levá 

Ramenní kloub Flexe 4 4+ 

 Extenze X 4+ 

 Abdukce 4 4 

 Vnitřní rotace 4 4 
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 Zevní rotace X 4 

 Horizontální addukce X 4+ 

 Extenze v abdukci  X 4 

Loketní kloub Flexe 4+  5 

 Extenze 4 4+ 

Předloktí Supinace 4 4 

 Pronace 4 4 

Zápěstí  Flexe 5 5 

 Extenze 5 5 

 Radiální dukce 4 4 

 Ulnární dukce 4 4 

Tabulka č. 22: Orientační vyšetření svalové síly (výstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

3.6.9 Vyšetření hypermobility 

Vyšetření hypermobility horních končetin bylo hodnoceno podle Jandy a Sachseho. 

Vyšetření dle Jandy Pravá Levá 

Zkouška rotace hlavy (pasivní dotažení) normální rozsah normální rozsah 

Zkouška sepjatých prstů normální rozsah normální rozsah 

Zkouška sepjatých rukou  normální rozsah normální rozsah 

Zkouška extendovaných loktů  normální rozsah normální rozsah 

Zkouška šály  X normální rozsah 

Zkouška zapažených paží  X normální rozsah 

Zkouška založených paží  X normální rozsah 

Tabulka č. 23: Vyšetření hypermobility dle Jandy (výstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

Hodnocení dle Jandy: normální rozsah, hypermobilní rozsah  

Vyšetření dle Sachseho  Pravá Levá  

Krční páteř – rotace  A A 

MCP klouby – dorzální flexe (pasivně) A A 

Loketní kloub – extenze  A A 
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Ramenní kloub – přiblížit loket na 

opačné rameno 

X A 

Ramenní kloub – dotek obou rukou za 

zády 

X A 

Glenohumerální kloub – abdukce 

(pasivně)  

X A 

Tabulka č. 24: Vyšetření hypermobility dle Sachseho (výstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

Hodnocení dle Sachseho: A – hypomobilní až normální rozsah, B – lehce hypermobilní rozsah, C – výrazně 

hypermobilní rozsah  

3.6.10 Vyšetření pohybu proti izometrickému odporu dle Cyriaxe 

Tabulka č. 25: Vyšetření pohybu proti izometrickému odporu dle Cyriaxe (výstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

3.6.11  Vyšetření krční páteře 

• Aktivně 

o flexe krční páteře lehce omezena, brada se nedotkne sterna (0,5 cm), 

pohyb převážně v C/Th přechodu 

o extenze bez omezení, pohyb probíhá převážně v horních segmentech krční 

páteře 

o lateroflexe lehce omezená při úklonu k levému rameni, k pravému 

bez omezení 

o rotace lehce omezená na pravou stranu, na levou stranu bez omezení 

• Pasivně  

o flexe krční páteře lehce omezena, brada se nedotkne sterna (1 cm), 

ke konci je cítit tuhá bariéra, pohyb převážně v C/Th přechodu 

o extenze s mírným omezením, pohyb probíhá převážně v horních 

segmentech krční páteře 

Pohyb Pravá Levá 

abdukce bez bolesti bez bolesti 

zevní rotace X bez bolesti 

vnitřní rotace bez bolesti bez bolesti 

dlouhá hlava m. biceps brachii  bez bolesti bez bolesti 
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o lateroflexe lehce omezená při úklonu k pravému rameni, k levému bez 

omezení 

o rotace lehce omezená na pravou stranu, na levou stranu bez omezení 

• Proti odporu  

o bez bolesti do flexe, extenze, lateroflexe i rotace  

3.6.12  Vyšetření kloubní vůle dle Lewita 

Skloubení  Směr PHK LHK 

scapulothorakální laterálně (abdukce) X bez omezení 

 kroužení  X bez omezení  

sternoklavikulární  ventro-dorzálně bez omezení bez omezení 

 kranio-kaudálně  bez omezení bez omezení  

akromioklavikulární ventro-dorzálně bez omezení bez omezení  

 kaudálně   bez omezení bez omezení  

glenohumerální  kaudálně X bez omezení  

 ventro-dorzálně X bez omezení 

 latero-laterálně  X bez mezení  

humeroradiální dorzo-ventrálně  bez omezení bez omezení 

humeroulnární radio-ulnárně bez omezení bez omezení 

prox. radioulnární dorzo-ventrálně  bez omezení  bez omezení  

dist. radioulnární dorzo-palmárně bez omezení bez omezení  

radiokarpální  dorzálně bez omezení bez omezení  

 radiálně bez omezení bez omezení  

mediokarpální palmárně bez omezení bez omezení  

 palmárně na radiální 

straně 

bez omezení  bez omezení 

Tabulka č. 26: Vyšetření kloubní vůle dle Lewita (výstupní kineziologický rozbor) 

3.6.13  Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy  

Vyšetřovaný sval  Pravá Levá 

m. trapezius 1 0 

m. levator scapulae  1 0 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

m. pectoralis major (část klavikulární) X 0 
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m. pectoralis major (část sternální střední a horní) X 0 

m. pectoralis major (část sternální dolní)  X 0 

Tabulka č. 27: Vyšetření zkrácených svalů HKK a krku dle Jandy (výstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodu kontraindikace  

3.6.14  Neurologické vyšetření  

• Vyšetření úchopů  

o Jemná motorika  

Tabulka č. 28: Vyšetření úchopů – jemná motorika (výstupní kineziologický rozbor) 

o  Hrubá motorika  

Tabulka č. 29: Vyšetření úchopů – hrubá motorika (výstupní kineziologický rozbor) 

• Vyšetření monosynaptických reflexů  

Tabulka č. 30: Vyšetření monosynaptických reflexů (výstupní kineziologický rozbor) 

Hodnocení dle Haladové: areflexie – nevybavitelnost reflexu, hyporeflexie – snížení reflexu, normoreflexie 

– fyziologický reflex, hyperreflexie – zvýšení reflexu  

Úchop PHK LHK 

nehtový provede provede 

štipec provede provede 

špetka  provede provede 

laterální úchop  provede provede 

Úchop PHK LHK 

kulový provede provede 

válcový provede provede 

háček  provede provede 

Reflexy na HKK PHK LHK 

bicipitový normoreflexie normoreflexie 

tricipitový normoreflexie normoreflexie 

styloradiální normoreflexie normoreflexie 

flexorový normoreflexie normoreflexie 

Reflexy na DKK PDK LDK 

patellarní normoflexie normoflexie 

reflex Achillovy šlachy normoflexie normoflexie 

medioplantární normoflexie normoflexie 
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• Vyšetření čití HKK 

o Povrchové čití 

Tabulka č. 31: Vyšetření povrchového čití HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

o  Hluboké čití 

Tabulka č. 32: Vyšetření hlubokého čití HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

• Pyramidové jevy HKK 

Tabulka č. 33: Vyšetření pyramidových jevů HKK (výstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodu, že pacientka není schopná flexe 90° v pravém ramenním kloubu 

X1 – vyšetřeno s modifikací (nulové postavení v ramenních kloubech a 90° flexe v loketních kloubech) 

Povrchové čití – taktilní  PHK LHK 

C5 fyziologické fyziologické 

C6 fyziologické fyziologické 

C7 fyziologické fyziologické 

C8 fyziologické fyziologické 

Hluboké čití  PHK LHK 

pohybocit fyziologické fyziologické 

polohocit  fyziologické fyziologické 

stereognozie  fyziologické fyziologické 

Pyramidové jevy – iritační PHK LHK 

Juster negativní negativní 

Hoffman negativní negativní 

Trömner negativní negativní 

Pyramidové jevy – zánikové PHK LHK 

Mingazzini X X 

Hanzal X X 

Hautant X1 – negativní X1 – negativní 

Dufour X1 – negativní X1 – negativní 

Barré X1 – negativní X1 – negativní 

Fenomén retardace  X X 
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•  Pyramidové jevy DKK 

Tabulka č.34: Vyšetření pyramidových jevů DKK (výstupní kineziologický rozbor) 

•  Vyšetření mozečkových funkcí  

Tabulka č. 35: Vyšetření mozečkových funkcí (výstupní kineziologický rozbor) 

X – nevyšetřeno z důvodů kontraindikace  

X1 – vyšetřeno s modifikací z důvodu omezeného rozsahu pohybu (nulové postavení v ramenních kloubech 

a 90° flexe v loketních kloubech) 

3.6.15  Vyšetření hlubokého stabilizačního systému dle Koláře 

• Brániční test 

o Pacientka aktivuje laterální skupinu břišních svalů proti palpaci, dochází 

k rozšíření dolní části hrudníku laterálně a k rozšíření mezižeberních 

prostorů 

• Test flexe trupu 

o zapojení břišních svalů při flexi hlavy, při flexi trupu dochází k aktivaci 

laterální skupiny břišních svalů 

3.6.16  Vyšetření v samostatnosti ADL 

• Barthel index  

Pyramidové jevy – iritační (extenční) PDK LDK 

Babinsky negativní negativní 

Vítkův (sumační) negativní negativní 

Chaddock negativní negativní 

Oppenheim negativní negativní 

Pyramidové jevy – iritační (flekční) PDK LDK 

Rossolimov negativní negativní 

Žukovskij-Kornilov negativní negativní 

Pyramidové jevy – zánikové PDK LDK 

Mingazzini negativní negativní 

Barré negativní negativní 

Fenomén retardace negativní negativní 

Vyšetření mozečku PHK LHK 

taxe X fyziologická 

diadochokinéza X1 – fyziologická X1 – fyziologická 
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Činnost  Provedení činnosti Bodové skóre 

1. najedení, napití samostatně bez pomoci 10 

 s pomocí 5 

 neprovede 0 

2. oblékání  samostatně bez pomoci 10 

 s pomocí 5 

 neprovede 0 

3. koupání samostatně bez pomoci 5 

 neprovede 0 

4. osobní hygiena samostatně bez pomoci 5 

 neprovede  0 

5. kontinence moči  plně kontinentní 10 

 občas inkontinentní  5 

 trvale inkontinentní  0 

6. kontinence stolice plně kontinentní 10 

 občas inkontinentní  5 

 trvale inkontinentní  0 

7. použití WC samostatně bez pomoci 10 

 s pomocí 5 

 neprovede 0 

8. přesun lůžko-židle samostatně bez pomoci 15 

 s malou pomocí 10 

 vydrží sedět 5 

 neprovede 0 

9. chůze po rovině samostatně nad 50 m 15 

 s pomocí 50 m 10 

 na vozíku 50 m 5 

 neprovede 0 

10. chůze samostatně bez pomoci 10 

 s pomocí 5 

 neprovede 0 

Celkové hodnocení   100 

Tabulka č. 36 – Speciální testy – Barthelův test všedních činností ADL (výstupní kineziologický rozbor) 
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Hodnocení: vysoce závislý 0-40 bodů, závislost středního stupně 45-60 bodů, lehká závislost 65-95 bodů, 

nezávislý 100 bodů 

• Výsledek testu, ve kterém pacientka dosáhla 100 bodů, ukazuje, že je zcela 

nezávislá.  

• Pacientka začíná používat u většiny činností pravou horní končetinu, avšak stále 

využívá více levou horní končetinu. Zvládne se najíst příborem, napít ze skleničky 

i psát pravou rukou. Osobní hygienu také zvládá za využití pravé horní končetiny, 

ale pomaleji.  

3.6.17  Závěr vyšetření  

Pacientka je 59 dní po implantaci reverzní totální endoprotézy pravého ramenního 

kloubu.  

Na přední straně pravého ramenního kloubu se nachází 11, 5 cm dlouhá jizva, 

která je zhojená, bez strupů a pohyblivá volně všemi směry a v celé své délce. Posunlivost 

podkoží, fascie i kůže je fyziologické, kromě zhoršené posunlivosti kůže a fascie v horní 

části m. trapezius vpravo. TrPs byly nalezeny v m. subscapularis vpravo, 

v m. infraspunatus vpravo, v horní části m. trapezius vpravo a v m. levator scapulae 

vpravo.   

Vyšetření stoje odhalilo na akrech mírně valgózní postavení obou hlezenních 

kloubů. Přítomno je také bilaterálně příčné i podélné plochonoží. Pravé rameno postaveno 

výše než levé, hyperlordóza v Th/L přechodu, hyperkyfóza hrudní páteře, protrakce 

ramen a hlavy. Dynamické vyšetření stoje odhalilo nerozvíjení se bederní páteře. 

Rozložení váhy na DK je symetrické. Trendelenburgrova zkouška odhalila slabý laterální 

korzet pánve bilaterálně. Pacientka má horní hrudní dýchání, chybí správná dechová vlna. 

Chůze bez fyziologického souhybu pravé horní končetiny. Vyšetření chůze také odhalilo 

výraznější laterální posun pánve.  

Goniometrické vyšetření odhalilo snížený rozsah pohybu při aktivních i pasivních 

pohybech v pravém ramenním kloubu. Snížený rozsah pohybu nalezen v levém zápěstí 

jako následek operace v oblasti palce (artrodéza levého TMC kloubu). Antropometrické 

vyšetření odhalilo zmenšení obvodů pravé HK, ale oproti stavu před terapiemi se rozdíl 

výrazně zmenšil.  
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Stereotyp flexe krční páteře je změněn, pohyb začíná předsunem hlavy, čím dochází 

k přetěžování C/Th přechodu. Stereotyp abdukce v pravém ramenním kloub je také 

narušen, pohyb je možný provést pouze v omezeném rozsahu.  

Orientační vyšetření síly poukázalo na velké zvýšení svalové síly celé horní 

končetiny oproti stavu před terapiemi, hodnoceno podle svalového testu dle Jandy. 

Při vyšetření pohybu proti izometrickému odporu dle Cyriaxe pacientka neudává 

bolestivost v žádném pohybu. 

Vyšetření krční páteře odhalilo lehce omezený rozsah pohybu do flexe a lateroflexe 

při úklonu k levému rameni. Rotace omezena na pravou stranu. Dynamické vyšetření 

páteře poukázalo na špatný rozvoj páteře v oblasti bederní páteře. 

Při vyšetření kloubní vůle nebyly nalezeny žádné blokády ani tuhé bariéry.  

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy ukázalo zkrácení ve svalech m. trapezius 

a m. levator scapulae na stupni 1 na pravé HK. M. sternocleidomastoideus zkrácen 

na stupni 1 bilaterálně. Zkrácení mm. pectorales vpravo nevyšetřeno z důvodu 

kontraindikace. Na levé straně bez zkrácení, kromě m. SCM.  

 Neurologické vyšetření bez patologického nálezu.  

Barthelův test ukázal, že je pacientka v základních všedních činností ADL zcela 

nezávislá. Pravá horní končetina se do běžných denních činností zapojuje již téměř 

srovnatelně jako levá horní končetina. Zlepšila se i obratnost a zručnost PHK. 
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3.7 Zhodnocení efektu terapie 

Mezi nejvýznamnější změny, které odhalil výstupní kineziologický rozbor, 

patří výrazné zvětšení rozsahu pohybu, hlavně aktivního pohybu. Pasivní pohyb stále 

omezuje bolestivý bod. Dále je to zvýšení svalové síly a nabrání svalové hmoty na pravé 

horní končetině, které je viditelné pouhým okem a potvrzuje to i kontrolní 

antropometrické vyšetření. Velkou změnu lze pozorovat i u stereotypu abdukce 

v ramenním kloubu, kdy je pacientka, sice ne ve zcela plném fyziologickém rozsahu 

pohybu, schopna provést správný „timing“ svalů a bez úklonu trupu.  

Mezi další důležité změny patří také odstranění patologické bariéry v posunlivosti 

jizvy všemi směry a zvětšená posunlivost okolních měkkých tkání. Terapie měla velmi 

pozitivní efekt na zkrácené svaly, zkrácení m. trapezius vpravo a m. levator scapulae 

vpravo se snížilo o jeden stupeň. U jmenovaných svalů vlevo došlo k obnovení 

fyziologického stavu svalu ve smyslu zkrácení. Došlo také k relaxování hypertonických 

svalů.  

Díky splnění všech stanovených cílů z krátkodobého fyzioterapeutického plánu 

hodnotím terapii celkově jako účinnou a pro pacientku přínosnou.  

K ještě výraznějšímu zlepšení pacientčina stavu bychom mohli využít prvky 

z fyzikální terapie, např. laser na jizvu, elektroterapii nebo vodoléčbu, nebo eventuálně 

i mechanoterapii, a to konkrétně motodlahu na ramenní kloub pro zvětšení rozsahu 

pohybů v operovaném ramenním kloubu.  K celkovému zlepšení rekonvalescence 

pacientky by bylo vhodné zařadit i prvky z psychoterapie.  
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4 ZÁVĚR 

      Oba hlavní vytčené cíle bakalářské práce – teoretické rozpracování problematiky 

totální reverzní endoprotézy ramenního kloubu a vytvoření kazuistiky fyzioterapeutické 

péče o pacientku po tomto operativním zákroku, včetně zhodnocení efektu terapie byly 

splněny. 

Při zpracovávání dané tématiky jsem se setkal s velkým množstvím odborné 

literatury. Endoprotéza ramenního kloubu reverzního typu přináší, dle mého názoru, 

velký pokrok v medicíně. Pro pacienta, kterému je implantován tento typ endoprotézy, 

znamená velkou naději a možnost lepšího života.  

Téma týkající se ramenního kloubu pro mě bylo přínosné i z osobního hlediska. 

Aktivně se věnuji házené již 14 let a s úrazy ramenního kloubu se setkávám často. 

Proto jak získávání informací prostřednictvím literatury, tak i celá práce s pacientkou, 

mi přinesla důležité teoretické znalosti i praktické zkušenosti, které budu moci dále 

v mém studijním i profesním životě využívat. 

Práce s pacientkou byla skvělá a proběhla bez komplikací. Pacientka si svou limitaci 

plně uvědomovala, a díky tomu byla velmi aktivní při rehabilitacích, a i doma poctivě 

cvičila (někdy až moc).  Zajímala se o každou informaci a každé cvičení. Díky jejímu 

aktivnímu přístupu k terapiím se nám podařilo zlepšit její stav – hlavně zvětšit rozsahy 

operovaného ramenního kloubu a zvýšit svalovou sílu v oblasti operovaného ramenního 

kloubu.  

Všechny terapie probíhaly pod odborným vedením mé supervizorky Mgr. Ivy 

Mazancové, která mi předala mnoho zkušeností a informací, za což jí patří velké díky. 
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Příloha č. 1 – Souhlas etické komise  
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Příloha č. 2 – Vzor informovaného souhlasu  

INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážená paní, vážený pane,                                          

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Helsinskou 

deklarací, přijatou 18. Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění 

pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013) a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy Vás žádám o souhlas s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření 

a průběhu terapie prováděné v rámci praxe v………………….………………………., 

kde Vás příslušně kvalifikovaná osoba seznámila s Vaším vyšetřením a následnou terapií. 

Výsledky Vašeho vyšetření a průběh Vaší terapie bude publikován v rámci bakalářské 

práce na UK FTVS, s názvem …………………  

Cílem této bakalářské práce je ……............................................................................... 

...............  

Získané údaje, fotodokumentace, průběh a výsledky terapie budou uveřejněny 

v bakalářské práci v anonymizované podobě. Osobní data nebudou uvedena a budou 

uchována v anonymní podobě. V maximální možné míře zabezpečím, aby získaná data 

nebyla zneužita.  

Jméno a příjmení řešitele ........................................................................ 

Podpis:........................   

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení..................................  

Podpis:........................  

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně 

souhlasím s prezentováním a uveřejněním výsledků vyšetření a průběhu terapie ve výše 

uvedené bakalářské práci, a že mi osoba, která provedla poučení, osobně vše podrobně 

vysvětlila, a že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace, zeptat se na vše podstatné a že jsem dostal(a) jasné a srozumitelné 

odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout prezentování 

a uveřejnění výsledků vyšetření a průběhu terapie v bakalářské práci nebo svůj souhlas 
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kdykoli odvolat bez represí, a to písemně zasláním Etické komisi UK FTVS, která bude 

následně informovat řešitele.  

Místo, datum ....................  

Jméno a příjmení pacienta ..............................................  Podpis pacienta: 

..............................  

Jméno a příjmení zákonného zástupce .........................................….  

Vztah zákonného zástupce k pacientovi ....................................  Podpis: 

............................. 
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