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Abstrakt:
Název práce: Kazuistika pacientky s bilaterální osteoartrózou ramenního kloubu
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při osteoporóze axiálního skeletu
Cíl práce: Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování kazuistiky pacientky,
vybrané během souvislé odborné praxe v termínu 11. 1. až 5. 2. 2010 v Revmatologickém
ústavu v Praze a nastudování a zpracování teoretických podkladů v souvislosti s hlavní
diagnózou pacientky, tj. osteoporóza axiálního skeletu a osteoartróza ramenního kloubu.
Práce je rozdělena na dvě části. První, obecná část se zabývá problematikou
zmiňovaných onemocnění a druhá, speciální část je koncipována ve smyslu případové
studie a popisuje vstupní a výstupní vyšetření pacientky, průběh terapie a zhodnocení
jejího efektu.
Klíčová slova:
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kloub

Summary:
Title: A case report of the patient with bilateral arthrosis of the shoulder joint and
osteoporosis of axial skeleton
Objective: The aim of my bachelor´s thesis has been an elaboration of the case
report of the patient, who was chosen during my continual work experience, which I took
in the Rheumatological institute in Prague from 11. 1. to 5. 2. 2010 and to study and work
up teoretic information in an association with the main patient´s diagnosis i. e.
osteoporosis of the axial sketeton and osteoarthritis of the shoulder joint.
The thesis is devided into two parts. The first one, the theoretical part is focused
on the principle of these diseases an the second one, the special part is concieved as a case
report and it describes the in-going and out-going investigation of the patient and the
course of the therapy and it´s effect analysis.
Keywords: arthrosis, case report, osteoporosis, physiotherapy, shoulder joint
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1 ÚVOD
Hlavním cílem mé práce bylo zpracování kazuistiky pacientky s oboustrannou
osteoartrózou ramenního kloubu při současné osteoporóze axiálního skeletu, na základě
souvislé odborné praxe absolvované v termínu od 11. 1. do 5. 2. 2010 v
Revmatologickém ústavu v Praze.
Cílem obecné části pak bylo prostudování této problematiky v odborné domácí i
světové litaratuře a její souhrnné a ucelené zpracování formou rešerše.

7

Obecnou část práce jsem se rozhodla rozdělit mezi stručnou charakteristiku a
nástin léčby dvou hlavních onemocnění, které momentálně nejvíce zasahují a ovliňují
život paní V. J. , tj. osteoporózy a osteoartrózy ramenního kloubu.

2 ČÁST OBECNÁ
2.1 Osteoporóza
Jedná se o progresivní systémové onemocnění skeletu, které je charakteristické
úbytkem kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně, což má za následek
zvýšení fragility kostí a rizika fraktur (WHO, 1994) [3], [6], [15], [16], [19], [20], [22].
8

Je jedním z typických onemocnění pojících se se stárnutím [20].

2.1.1 Osteologie - obecně
2.1.1.1

Anatomie a struktura a funkce kostí
Každá kost v lidském těle má jinou funkci a na každou kost v těle také působí jiné
biomechanické vlivy. Z toho důvodu se jedna od druhé velmi liší jak tvarem, tak i
strukturou, která se odvozuje od nároků na její pevnost a schopnosti odolávat
mechanickým zatížením.
Dělení kostí podle struktury:
Kosti jsou tvořeny dvěma hlavními typy kostní tkáně:


substantia compacta (kompakta, kost kompaktní, kortikální)
substantia spongiosa (spongióza, kost spongiózní, trabekulární)
Substantia compacta tvoří zpravidla povrch kostí, zatímco substantia spongióza

se nachází v jejich nitru. Podle převahy druhu tkáně pak rozlišujeme kost kortikální
(kompaktní) a trabekulární (spongiózní).
Kompakta v našem těle tvoří 70% celkové kostní hmoty. Je tvořena
longitudinálními Haversovými kanálky, sekundárními osteomy. Uvnitř se mezi
koncentrickými vrstvami s osteocyty nalézají centrální kanálky s cévami a nervy.
Spongióza (20% skeletu) vyplňuje epifyzární části kostí a těla obratlů
anastomozujícími lamelami a trámečky (trabekuly). Ty neobsahují žádné cévy a jejich
výživa je zajišťována pomocí difuze. Vzhledem ke své struktuře má přibližně 2,5x větší
plochu než kompakta a je tedy i metabolicky aktivnější. Následkem toho se na ní změny
související s převažující osteoresorpcí projeví nejdříve.
Mikrostruktura kosti:
Kost (kompaktní i spongiózní) vzniká v prvních fázích osifikace jako kost
9

primární – vláknitá, která má nepravidelné uspořádání kolagenních vláken, nižší obsah
minerálů a více osteocytů. V těle se vyskytuje pouze při embryonálním vývoji a
reparačních procesech. Teprve později je přestavována na kost sekundární – lamelosní,
která má paralelně uspořádaná kolagenní vlákna, amorfní matrix a centrální kanál osteon (kromě trámčité kosti, která je bez osteonů). I ta je ale časem také odbourávána a
přestavována v závislosti na růstu a charakteru pozdějšího zatěžování. Důvodem této
přestavby je, že kost nemůže růst rovnoměrně ve všech místech své hmoty, neboť její
buňky jsou již pevně zabudovány v mineralizované kostní tkáni. Musí tedy dorůstat
aposicí nových vrstev (lamel) a zároveň si přestavbou udržovat svůj tvar [3], [7].

Obr. č. 1 - Struktura dlouhé kosti [42]

Rozdělení kostí podle tvaru:


Dlouhé kosti (např. femur) – Anatomicky se dělí na diafýzu a epifýzy. Dutá diafýza je
tvořená silným pláštěm kompaktní kosti. Epifýzy mají na povrchu tenčí vrstvu
kompakty, pod níž je kost spongiózní, uspořádaná do trámečků. Dutina diafýzy
obsahuje kostní dřeň.



Krátké kosti (např. karpální kůstky) - Mají na povrchu tenkou vrstvičku kompakty
označovanou jako substantia corticalis, uvnitř jsou tvořeny spongiózou.
10



Ploché kosti (např. lebeční kosti) – Mají na zevním a vnitřním povrchu vrstvu
kompakty a jejich vnitřní hmota je tvořena spongiózou se silnější trámčinou.
Zevní povrch kosti je tvořen periostem, větší dutiny vystýlá endost. Obě tyto

tkáně se spolu s povrchy Haversových kanálků a trámečků spongiózy také podílí na
remodelaci skeletu.

Funkce kosti:
Kostra nese hmotnost těla, chrání zranitelné vnitřní orgány, umožňuje lokomoci,
obsahuje hemopoetickou kostní dřeň a také slouží jako zásobárna kalcia, fosforu a
magnesia [3], [15].
Pevnost kosti se odvíjí od její denzity a kvality (mikroarchitektura, mineralizace,
organická matrix, mikrotraumata).

Chemické složení kosti:
kost se po chemické stránce skládá z kolagenu, osteokalcinu, osteonetkinu,
kostních minerálů, vody a kostních buněk - osteoklastů (osteoresorpce), osteoblastů
(výstavba kostní hmoty), osteocytů (kalcifikovaný osteoblast) a plochých endostálních
buněk (ukládání či uvolňování fosfokalciových solí).

2.1.1.2

Remodelace kosti
Zralá kortikální i trabekulózní kost podléhá během života neustálé
remodelaci. Tento proces probíhá na kostních površích. Jsou to periost, v trabekulární
kosti endostální haverský systém a v kortikální je to vnitřní kortikální nebo
kortikoendostální povrch. Kost a staré lamely jsou nejprve odbourávány osteoklasty
(odbourávání trvá cca 2 týdny). Dutiny, které tímto vzniknou, jsou poté činností
osteoblastů postupně vyplněny novými koncentrickými lamelami, které se tvoří na
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vnitřních plochách těchto dutin a postupně je od periferie ke středu vyplňují. Tím vznikne
nový Haversův kanálek (proces tvorby kosti trvá přibližně 4-6 měsíců). Zbytky
rozrušených lamel vytváří mezi nově vytvořenými osteony intersticiální lamely.
Uspořádání trámečků je podmíněno funkčně, tzn., že se vyvíjí teprve následkem
působení tlaků a tahů při zatížení kosti a jejich směr odpovídá směru sil, působících
největší zatížení. Lamely, které jsou namáhány, jsou podporovány a mohutnějí, ty
nezatížené jsou odbourávány. Tato specifická přestavba začíná spolu s počátky
zatěžování pohybového aparátu, tj. s vertikalizací dítěte a probíhá ve větší či menší míře
po celý život s tím, že zhruba do 20 let převažuje novotvorba nad resorpcí a s
přibývajícím věkem se tyto poměry obrací. Poruchy tohoto procesu vedou k dysbalanci
resorpce a novotvorby s následnými chorobnými stavy (osteoporóza, osteopetróza) [3],
[7], [20], [30].

Obr. č. 2 - Uspořádání trámečků v kosti [7]

2.1.2 Epidemiologie osteoporózy a její výskyt v ČR
Jedná se o závažné onemocnění, které je každoročně příčinou milionů nových
zlomenin po celém světě. Nejčastěji jsou zlomeniny, vzniklé jako důsledek osteoporózy,
lokalizované na předloktí, krčku femuru a tělech obratlů (kompresivní zlomeniny) [3],
[6], [20]. Zlomeniny krčku femuru vyžadují dlouhodobou hospitalizaci a bohužel, často
vedou k úmrtí postiženého nebo jeho invalidizaci, či závislosti na druhých. Na výskyt
zlomenin má největší vliv věk, pohlaví, výživa, etnický původ a v neposlední řadě i
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menší obratnost, či tendence k pádům [3].
Protože osteoporóza může probíhat i asymptomaticky, nelze určit přesně
její incidenci v populaci. Ta se přibližně určuje podle častosti výskytu zlomenin krčku
femuru, neboť právě za ni je osteoporóza v 90% zodpovědná. Podle údajů MZČR
„…bylo v roce 1973 v České republice hospitalizováno pro zlomeninu krčku stehenní
kosti 4 462 nemocných, z toho 2 251 žen. V roce 1996 to bylo již 17 262 nemocných, z
toho 11 914 žen a 5 384 mužů.“ 1 Prevalence onemocnění tedy neustále stoupá (vzhledem
k prodlužujícímu se věku populace) a Hrčková s Šarapatkovou [10] ve svém článku z
roku 2004 již dokonce uvádějí, že v civilizovaných zemích se pohybuje kolem 7-10%,
což pro Českou republiku znamená asi třičtvrtě milionu lidí. Jen fraktur proximální časti
femuru u nás ročně přibyde 17 000 [10], [16].
„Podle literárních údajů má 30% žen nad 65 roků kompresivní zlomeniny
těl obratlů. Ve vyšších věkových skupinách bude mít podle amerických údajů jedna ze tří
žen a jeden ze šesti mužů zlomeninu krčku femuru.“ 2 I ve vyspělých zemích na následky
tohoto zranění do jednoho roku zemře 15-20% postižených a ještě 50% z těch, kteří tento
úraz (nebo komplikace, které se s ním pojí) přežijí, si do do dalšího života odnáší větší či
menší pohybový handicap [3], [10].

2.1.3 Vývoj křivky kostní hmoty
Během života se objem i hustota kostní tkáně vyvíjí charakteristickým způsobem.
V průběhu dětství a dospívání křivka zaznamenává strmý nárůst a maxima kostní hmoty,
co se objemu i hustoty týče, je dosaženo přibližně ve věku kolem 20 až 25 let.[3], [19].
Výška tohoto dosaženého maxima denzity výrazně ovlivňuje riziko a časnost nástupu
osteoporózy. Od této chvíle se může ještě zhruba po 20 let udržovat na dosažené úrovni,
nebo začít u každého různou rychlostí klesat, hlavně co se hustoty týče. Tento proces je
výrazně urychlen ve věku mezi 40. až 50. rokem. Zatímco u žen se ještě k tomu v období
klimakteria na křivce objeví prudké zalomení směrem dolů, u mužů je tento pokles
plynulejší a méně intenzivní. Vývoj křivky je individuální, u každého se různí výškou
vrcholu i následným sklonem poklesu. Ten nemusí být plynulý, ale může být rozfázován
1

Broulík, P. Osteoporóza: Osteoporóza, osteomalácie, osteodystrofie, 1999, s. 66 [5]
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na období s prudším a mírnějším sklonem. Křivka se liší také co do části skeletu [19].
Pavelka (Pavelka, 1996, s. 26) ve své knize ještě cituje, že „...v období mezi 20. a 80.
rokem ztratí člověk asi 50% své kostní hmoty a pevnost skeletu se sníží o 80%.“ Dále
dodává, že tento neustálý vývoj je způsoben aktivními metabolickými pochody, tj. kostní
remodelací. Tento proces se za účasti osteoblastů, osteoklastů, ale i jiných buněk
odehrává ve skeletu neustále a disperzně. Podle charakteru zatížení probíhá v každé části
skeletu s jinou aktivitou. Protože v trabekulárních kostech tento děj probíhá až 10x
aktivněji než kostech kortikálních, jsou proto prvním místem, kde se osteoporóza projeví
právě kosti trabekulární [3] [19]. Toto je samozřejmě stav, v němž nepočítáme s
působením různých patologických vlivů (metabolická či endokrinní onemocnění, užívání
kortikoidů, kouření...) [19]. V takovém případě křivka bude ve svém profilu
zaznamenávat výraznější změny ve smyslu úbytku kostní hmoty.

Obr. č. 3 - Vývoj křivky kostní
hmoty [3]

2.1.4 Etiopatogeneze osteoporózy
Kostní resorpce a novotvorba jsou dva souběžně probíhající a vzájemně se
doplňující procesy, odpovědné za růst kostí a jejich vývoj [22]. Problém nastane v
momentě, kdy začnou probíhat dysharmonicky a jeden proces začne převažovat nad
druhým. V případě nadměrné osteoresorpce nebo nedostatečné novotvorby kosti se v
organismu postiženého začne rozvíjet stav, kterému říkáme osteoporóza [15], [32].
2

Broulík, P. Osteoporóza: Osteoporóza, osteomalácie, osteodystrofie, 1999, s. 65 [5]
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Osteoporózu dělíme podle příčiny v zásadě na dvě hlavní skupiny: primární a sekundární
osteoporóza.

Obr. č. 4 a 5 - Zdravá a osteoporotická kost [36]

1) Primární osteoporóza má dvě podskupiny: idiopatická a involuční.
Idiopatická osteoporóza je přirozeným procesem pozvolného úbytku kostní
tkáně, který je ovlivňován přirozenými fyziologickými (klimakterium...) nebo
patologickými procesy (hypoestrinismus, hypogonadismus...), či umělými exogenními
zásahy (ovariektomie, kouření...).
Involuční osteoporóza se ještě dále dělí na dva typy.
Typ I: Postmenopauzální osteoporóza se týká věkové skupiny 50 až 65 let
(ženy : muži = 6 : 1). Postihuje více kost trabekulární než kortikální. Nejčastějším typem
zlomenin jsou proto zlomeniny těl obratlů a distální části radia.
Hlavní příčinou je nedostatek estrogenů (nebo androgenů u mužů) [3], [22]. Tato
skupina hormonů totiž hraje zásadní roli v kostním růstu a homeostáze [30]. Dochází zde
proto ke zvýšené osteoresorpci a tím k nárůstu koncentrace kalcia v krevním séru,
následkem čehož zase dochází ke snížení sekrece endogenního PTH [3], [19], [22].
Typ II: Senilní osteoporóza se týká se nemocných starších 65 let
15

(ženy : muži = 2 : 1). Zde dochází ke ztrátě jak kosti trabekulární, tak kosti kortikální bez
rozdílu. Dochází zde k postižení nejen axiálního, ale také apendikulárního skeletu.
Hlavním typem zlomenin jsou zlomeniny dlouhých kostí a krčku femuru. Krevní sérum
obsahuje vyšší hodnoty imunoreaktivního PTH a nižší hladinu kalcidiolu. Snižuje se
resorpce kalcia střevem [3], [19], [22].
2) sekundární (symptomatická) osteoporóza
Příčinou sekundární osteoporózy je základní choroba, které je součástí. Tou jsou
v první řadě endokrinní onemocnění jako hypertyreóza, hyperparatyreóza nebo
hyperkortikalismus, dále dědičná on., dlouhodobá imobilizace, chronická onemocnění
jater, ledvin, DM, nádorová onemocnění. Může být vyvolána také iatrogenně
(podáváním kortikoidů) [3], [19], [22].

2.1.5 Rizikové faktory
Maximum kostní hmoty, kterého jedinec dosáhne přibližně ve 25 letech je z 80%
dáno genetickými faktory, zbylých 20% je tvořeno způsobem jeho života. Nejdůležitější
pro vývoj kosti je období dětství a dospívání. [3]
a) Pacientem neovlivnitelné


pohlaví (větší výskyt u žen než u mužů)
genetické vlivy (polymorfismus genu receptoru pro vitamin D, geny pro tvorbu

kolagenu I, gen pro interleukin 6, pro transformující růstový faktor β a gen pro
estrogenové receptory)
rasové vlivy (největší sklon k osteoporóze má rasa bílá, nejmenší rasa černá) a
vlivy geografické a klimatické


menopauza
věk
b) Pacientem ovlivnitelné



nedostatek kalcia ve stravě (Je zásadně důležitý pro mineralizační procesy a je také
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součástí systému kalcium-fosfátové homeostázy, která do metabolismu kostí také
zasahuje. DDD = 1000 mg) [3], [19]
nevyváženost nebo nedostatek stravy (nesprávné zastoupení sacharidů, bílkovin a
lipidů)


sedavý způsob života a nedostatek tělesného pohybu
kouření



alkohol (nadměrný příjem)
c) Pacientem částečně ovlivnitelné



porucha resorpce kalcia střevem



předčasná menopauza (před 45 rokem života)
sekundární amenorea (trvající déle než rok)



primární hypogonadismus



iatrogenní příčiny



kortikoidy
antiepileptika
hormony štítné žlázy
vitamin A



pokles hladiny estrogenu (platí pro obě pohlaví) [3], [15], [20]
„Typickými rizikovými skupinami jsou ženy s insuficiencí estrogenní sekrece (po

bilat. ovariektomii, s předčasným klimakteriem, s hypoestrinismem jakéhokoliv
původu), ženy vstupující do klimakteria, lidé s poruchami výživy a pacienti s
dlouhodobou kortikoidní terapií.“ (Pavelka, 1996, s. 31)

2.1.6 Klinické projevy osteoporózy
Klinický obraz se může velmi lišit. Choroba může mít po léta dokonce zcela
asymptomatický průběh a to zvláště osteoporóza axiálního skeletu, která se projeví až ve
stadiu větší ztráty kostního minerálu [3], [15]. Klinické projevy se pak dostaví až v
pokročilém stádiu osteoporózy, kdy již dochází k frakturám [19].
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S osteoporózou se často pojí bolesti v zádech (pocit necharakteristického tahu),
které se zhoršují s pohybem a zatížením. Po rychlém pohybu pacienti popisují prudké
bolesti, většinou v oblasti dolní hrudní a horní bederní páteře, které vystřelují pásovitě
dopředu do břicha a do dolních končetin. Objevuje se také reflexní spazmus
paravertebrálních svalů s kořenovým drážděním. Spinální výběžky mohou být palpačně
citlivé [3], [15]. Tyto bolesti se sice mohou objevit ještě v době, kdy v tělech obratlů
nejsou přítomny žádné kompresivní zlomeniny, nicméně už jsou důsledkem v té době již
vzniklých mikrofraktur [19]. Později se tyto bolesti pojí s kompresí těl obratlů [3]. Podle
Pavelky [19] zdrojem bolestí však nemusí být pouze mikrofraktury a fraktury obratlů (i
ty někdy mohou probíhat latentně), ale do příčin je nutné zavzít ještě sekundární následky
osteoporózy, jako je hyperkyfóza, skolióza apod.

Obr. č. 6 a 7 - Deformity obratlů následkem kompresivních fraktur; 6 - prolomení krycí
destičky, 7 - klínovitá deformita [40], [41]

Kompresivní fraktury mají za následek vznik deformit obratlů, až prolomení
krycích destiček těl obratlů, následkem čehož časem dojde k jejich zhroucení.
Nejčastějšími místy těchto fraktur jsou obratle Th7, Th8, Th12 a L1. Jako následek těchto
deformit se u nemocných tvoří hrudní hyperkyfóza, dochází k napřímení krční lordózy,
ztrátě tělesné výšky a k vyklenutí břicha [3], [15].
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Obr. č. 8 - Deformity páteře způsobené osteoporózou [38]

Osteoporóza má výraznější vývoj v trabekulárních kostech, což má za následek
větší postižení spongiózních kostí nebo částí kosti. Nejčastěji se jedná se o těla obratlů
(fraktury vzniklé i při kašli či prudkém otočení), krček femuru a distální část předloktí
(Collesova zlomenina) a to nejen z důvodu povahy kostí, ale v nemenší míře také proto,
že jsou tato místa obvykle vystavena velké mechanické zátěži. Fraktury však nejsou
omezeny jen na tyto lokalizace, mohou vznikat kdekoli na těle [19], [15]. U pacientů s II.
typem osteoporózy se v pokročilém stádiu často objevují fraktury krčku humeru a bérce
[15].

2.1.7 Diagnostika
Anamnéza: rodinná a osobní
Vyšetření pohybového aparátu: vyšetření stoje a chůze, mechanismus úrazu u
fraktur (jsou-li následky úměrné příčině), svalová síla, neuromuskulární koordinace, stav
pohybového aparátu
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RTG: Změny jsou na snímku viditelné až při úbytku kostní tkáně min. 30%. Na
dlouhých kostech se ztenčuje kortikalis. Na bočných snímcích Th a L páteře bývá
výrazný nález, kdy obratlová těla ztrácejí trámčitou strukturu a jsou ohraničena úzkým
sytým lemem krycích ploch a málo zřetelnou zadní a přední konturou. Těla obratlů
mohou být deformována klínovitě, plošně a nebo se krycí plochy mohou vklenovat.
Denzitometrie
SPA (Single photon absorptiometry): Umožňuje měřit kostní denzitu, tj. obsah
kostního minerálu v objemové jednotce kosti, který je za pevnost kosti zodpovědný z
85% (zbylých 25% se odvíjí od její mikrostruktury). Pro každý věk a pohlaví byly za
pomoci populačních studií stanoveny normální hodnoty kostní denzity [3]. K tomuto
vyšetření se využívají zářičové denzitometry, což jsou přístroje schopné měřit absorpci
gama nebo rtg záření při průchodu vyšetřovanou kostní tkání [19].
DEXA (DXA - Dual energy X-ray absorptiometry):

dvoupaprskový

denzitometr
Výsledky 3
normální nález

BMD 1 SD ve srovnání s mladým jedincem

osteopenie

BMD - 1 až - 2,5 SD

OST

BMD pod - 2,5 SD

těžká osteoporóza
BMD pod - 2,5 +/nebo osteoporotické fraktury
BMD – bone mineral density (kostní denzita), SD – směrodatná odchylka
Tab. č. 1 - Kostní denzita

Ultrazvukové denzitometry měří pohlcování ultrazvuku a změny jeho rychlosti
při průchodu kostní tkání [19]
Biochemická vyšetření: Slouží jednak ke zhodnocení úrovně metabolického
obratu kostní tkáně a jednak pro posouzení remodelace skeletu, tj. poměru osteoresorpce
– novotvorba. Děje se tak prostřednictvím posouzení plazmatických koncentrací nebo
exkrece
3

některých charakteristických

metabolitů kostní

tkáně

Hrčková, Y. - Šarapatková, H. Osteoporóza. Medicína pro praxi. 2002, s. 38 [11]
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[3],

[19].

U

vysokoobratové osteoporózy jsou přítomny jak ukazatelé osteoresorpce, tak ukazatelé
kostní novotvorby. U postmenopauzálních žen je třeba vyšetření funkce ŠŽ (TSH) a
příštítných tělísek a také vyloučit vliv kortikoidů a thyroxinu [3]. Žádný z biochemických
ukazatelů však není pro osteoporózu specifický a proto se musí hodnotit pouze v
kontextu s ostatními vyšetřeními [19].
Biopsie: Odběr kostní tkáně jehlou při místním znecitlivění. S použitím této
metody je možné přesně zhodnotit kostní strukturu [15].
Ke stanovení přesné diagnózy a prognózy je nutná kombinace a vzájemné
zhodnocení výsledků denzitometrie a biochemie. První metoda nám poskytne informace
o aktuálním stavu skeletu, ta druhá poskytne údaje o úrovni metabolického obratu a
poměru mezi resorpcí a novotvorbou, tj. o intenzitě a směru kostní remodelace [19]

2.1.8 Léčba osteoporózy
Léčba by měla vést k zastavení nebo snížení úbytku kostní hmoty. To vyžaduje
na jedné straně snížit aktivitu osteoklastů a na straně druhé podpořit aktivitu osteoblastů.
Tímto se tedy podaří zastavit další progresi onemocnění a zmírnit obtíže s ním spojené,
avšak metoda pro úplné vyléčení osteoporózy jako takové doposud známa není. Tam,
kde již došlo k poškození mikroarchitektury, nelze kost navrátit do původního stavu. Pro
úspěšnost léčby je zásadní její komplexnost a délka a hlavně včasnost jejího zahájení.
Speciálně u tohoto onemocnění tedy platí, že prevence je lepší než terapie. Mnohem snáz
dosažitelné v léčbě je totiž zastavení porotického procesu a uchování stávající denzity
skeletu, než její opětovné nabývání. Je také důležitá sekundární prevence, tzn. screening
osob rizikových pro onemocnění a zahájení léčby ještě před tím, než dojde k jeho
rozvinutí [3], [15], [19].
Další neopomenutelnou složkou rehabilitační péče je prevence pádů nemocných.
Jedná se hlavně o návrh technických úprav a odstranění nebezpečných nástrah v bytě
pacienta a jeho okolí nebo korekce zraku, pokud je nutná [3], [15], [19].
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2.1.8.1

Fyzioterapie
Cílem fyzioterapie je jednak zabránit dalšímu úbytku kostní hmoty a podpořit
kostní novotvorbu a jednak zmírnit, případně odstranit bolesti.
Výsledkem toho je zlepšení metabolické kompenzace s důsledkem snížení
prevalence pozdních komplikací a zpomalení progrese osteoporózy. Tím dochází k
snížení incidence akutních komplikací, invalidity a medikamentózní zátěže (zejm.
spoteřby analgetik), umožnění zachování plné práceschopnosti a výraznému zlepšení
kvality života [16].
Cíle léčby (podle Unify):
▪

Prevence zlomenin

Zmírnění bolestí
Korekce vertikálního držení těla
Uchovávání nebo zlepšení pohybových funkcí
Zlepšení kvality života
Edukace [29]

Pohybová léčba
Nedílnou součástí léčby osteoporózy je přiměřená pravidelná fyzická aktivita
(má i preventivní charakter). Zatěžování pohybového aparátu (tedy i skeletu) poskytuje
mechanické impulzy (tahy, tlaky, torze), které jsou spolu s působením gravitace trvale
potřebným stimulačním vlivem pro aktivitu osteoblastů a remodelaci kostní tkáně a tím
udržuje skelet v optimální denzitě a objemu [3], [15], [16], [19]. Účinek pohybu na kost
je komplexní. V zásadě má tři mechanismy: aktivace osteoblastů, fixace Ca2+ iontů na
negativně nabité povrchy kostí a zvýšený přísun materiálu pro osifikaci [16]. Doporučuje
se každodenní pravidelná chůze, LTV při osteoporóze, posilování hlubokého
stabilizačního systému páteře, jízda na rotopedu, ale i plavání. Dále je vhodné
uvolňování

bolestivých

svalových

spazmů

a

velmi

prospěšné

je

posílení

paravertebrálních svalů, které pak pomůžou páteři odpružit na sebe doléhající obratle a
destičky [3], [15], [19].
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Charakter pohybové terapie se liší podle stádia nebo komplikace osteoporózy.
Dělí na dvě hlavní, na sebe vzájemně navazující části. Léčba při akutním stádiu
onemocnění případně osteoporózy s komplikacemi (fraktury) a léčba ve chronickém
stádiu nemoci.
V akutním stádiu se terapie zaměřuje hlavně na snížení bolesti, zlepšení
posturálních funkcí, nácviku dechového stereotypu a optimalizaci svalového napětí.
Pro tyto účely se využívá technik manuální terapie (techniky měkkých tkání,
mobilizace periferních kloubů), protahování zkrácených svalů, izometrická svalová
kontrakce trupového svalstva, centrace kloubů, respirační fyzioterapie (nácvik volního
dýchání v urč. polohách) a dále prvky fyzioterapeutických konceptů (reflexní aktivace
dle Vojty, senzomotorická stimulace dle Jandy a Vávrové, Brügger koncept, cvičení dle
Kabata, uzavřené svalové řetězce) [29].
Pro období s akutními komplikacemi (frakturou) jsou voleny postupy s ohledem
na danou komplikaci. Předně jde o snižování bolesti a prevenci dalších zlomenin. Jako
prevenci vzniku sekundárních komplikací je velmi důležité zajistit správné polohování v
období imobilizace, provádět respirační fyzioterapii, pasivní a aktivní cvičení zdravých
částí těla (především udržení rozsahu pohybu v kloubech a izometrické posilování) a
cvičení pro posílení posturálního systému. Nejdůležitější je však co nejčasnejší
vertikalizace pacienta, protože následkem dlouhodobé imobilizace by byly jen další
ztráty kostní hmoty [16]
Jako prostředky fyzikální terapie jsou voleny především ty s myorelaxančním a
analgetickým účinkem (viz dále).
Důležitá je edukace pacienta o významu pohybové terapie, chůze, ADL a
dávkování pohybu [29].
Dominujícím faktorem chronického období onemocnění je chronická svalová
bolest, způsobená jejich neustálým přetěžováním. Patologické zakřivení páteře (vlivem
deformit obratlů) totiž způsobuje jejich nesprávné zatěžování a tím jejich zvýšené napětí
s následou ischemizaci a vznikem kontraktur, tedy stav vedoucí ke vzniku chronických
bolestí [16].
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Nejdůležitějším bodem fyzioterapie v tomto období je tedy úprava svalových
dysbalancí (svalové zkrácení či oslabení nebo dysfunkce) na základě kineziologického
rozboru. Je také třeba zlepšit (nebo alespoň udržet) kvalitu pohybových aktivit a funkcí
pacienta a odstranit nebo zmírnit zkrácení měkkých tkání (kůže, podkoží, fascie). Při
aktivaci svalového aparátu nelze vynechat svaly hlubokého stabilizačního systému páteře
a je třeba zajistit optimalizaci jejich souhry – to je předpokladem pro kvalitu a stabilitu
osového orgánu. Vhodné je také posílení extenzorů páteře (paravertebrálních svalů),
které mohou jako podpůrný aparát snížit riziko kompresivních zlomenin obratlů [16],
[29].
Hlavním terapeutickým postupem v této fázi je skupinová LTV (probíhá formou
10 terapií každého půl roku, při dávkování 45 min, 1-3x týdně, se submaximální
intenzitou). Je koncipována ve smyslu smíšené staticko-dynamické zátěže (tahy, tlaky,
cvičení v uzavřených pohybových řetězcích) a posilování s váhou vlastního těla [29].
Pro posilování (nejen) HSS je mimo jiné vhodné také využití proprioceptivního
tréninku. Jednou z metod je cvičení na velkém míči. Tato metoda zajišťuje střídavou
změnu napětí svalů, což způsobuje optimální impulzy pro kostní remodelaci. Navíc ještě
následně snižuje přetížení ligament a tím zmírňuje bolesti páteře. Cvičení na míči je
vhodné i pro jeho kardiopulmonální, endokrinologický a metabolický efekt.
Z manuální terapie jsou zařazeny měkké techniky ve smyslu jemných mobilizací
(tvrdá, nárazová manipulace je kontraindikována!) a velkou úlevu nemocným přinášejí
techniky měkkých tkání (metody fasciální) a postizometrická relaxace.
Pro domácí cvičení jsou pacienti edukování ve smyslu relaxačních,
protahovacích a posilovacích technik [16] .
Neméně důležitou součástí je i úprava ADL podle potřeb pacienta, nácvik chůze a
další ovlivňování bolesti pomocí prostředků fyzikální terapie [29].
V tomto období nesmíme zapomenout na neustálou motivaci pacienta (což může
být jeména u starších pacientů těžké) a tím udržovat jeho aktivní přístup k terapii. Efekt
pohybové terapie, jako je získání síly a a zlepšení stability těla, se totiž inaktivitou opět
vytrácí [16], [29].
Fyzikální terapie je součástí symptomatické léčby (výjimku tvoří helioterapie),
využívá se hlavně protředků s myorelaxančními, spasmolytickými a analgetickými
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účinky.
V elektroterapii se využívá vysokofrekvenčních, pulsně modulovaných proudů,
krátkovlnné a mikrovlnné diatermie (mají účinek spasmolytický a analgetický a působí
na změkčení vaziva),

diadynamických proudů a interferenčních proudů (účinek

analgetický), magnetoterapie (myorelaxační, spasmolytický a analgetický účinek),
kalciové iontoforézy a galvanizace (podporuje hojení fraktur tím, že urychlují vytvoření
svalku), TENS
Z oblasti mechanoterapie se obvykle používá lehká klasická nebo reflexní masáž
či vakuová masáž, kvůli jejich myorelaxančním účinkům (sekundárně tedy působí i
analgeticky) a ze stejného důvodu jsou indikovány i vířivé koupele a podvodní masáž,
jako prostředky hydroterapie.
Analgetické a myorelaxanční účinky má i aplikace mírného tepla (termoterapie).
Důležité jsou i prostředky fototerapie, které můžou být jistým způsobem
považovány i za preventivní opatření. Jsou to helioterapie a horské slunce (neboli rtuťová
vysokotlaká výbojka), které nepřímo podporují osteosyntézu, neboť působením UV
záření vytvoří podmínky pro syntézu vitaminu D3 [5], [16].
Prevence pádů
Jelikož pády jsou nejčastější příčinou vzniku komplikací osteoporózy – fraktur, je
nutné se v rámci komplexní léčebné rehabilitace věnovat i prevenci pádů. Rizikovými
faktory pádů jsou inaktivita a zhoršená neuromuskulární funkce, které jsou důvodem
zhoršené stability. Na její udržování a zlepšování má vliv proprioceptivní trénink a
nácvik koordinace. Tím dochází ke snížení počtu pádů a následných zlomenin.
Efektivním prostředkem k tomu se zdá být cvičení na gymnastických míčích.
V rámci prevence pádů je také velmi důležité upozornit pacienty na úpravu
domácího prostředí. Velkým nebezpečím jsou běhouny, prahy, pohyblivé koberce, ale
také třeba slabé, nedostatečné osvětlení (zvláště u starších osob se sníženou kvalitou
zraku). Zvýšenou opatrnost musí dbát ti pacienti, kteří vlastní domácí zvířata a která by
se jim případně mohla připlést pod nohy. Pacienty také v rámci léčebné rehabilitace
učíme, jak zvládat těžší pohybové situace, například zvedání těžkých předmětů, ale i jak
provádět běžné domácí práce [16].
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Edukace pacienta:
Úspěch léčby osteoporózy záleží nejen na lékaři a specialistech, kteří se na léčbě
podílejí, ale především také na pacientovi jeho vlastním přístupu k terapii. Aby mohl
pacient správný přístup získat, musí chápat, co je podstatou onemocnění a jeho léčby.
Proto je nezbytnou a nenahraditelnou součástí úspěšné léčby i edukace pacienta. Ta
začíná prvním kontaktem pacienta s lékařem, sestrou nebo fyzioterapeutem, při
diagnostice onemocnění. Pacient by měl obdržet dostatek základních informací o
osteoporóze a o jejich příčinách, o možnostech prevence, diagnostiky a léčby a vůbec
dalšími faktory ovlivňujícími vývoj onemocnění. Jedině tak se může dobře podílet na své
terapii [16].

2.1.8.2

Farmakoterapie
Je indikována v okamžiku, kdy výsledky denzitometrie prokáží u pacienta
osteopenii a zároveň dojde ke zvýšení kostního obratu s převahou osteoresorpce.
Farmaka se v podstatě dělí do dvou skupin:


Léky ovlivňující metabolismus kostí

Inhibitory osteoresorpce – kalcium, vitamin D, kalcitonin, hormonální substituční
terapie – HRT (hormonal replacement therapy /estrogeny, gestageny/- její velkou
nevýhodou je, že její dlouhodobé užívání je spojeno se zvýšeným rizikem karcinomu
prsu, embolie, či cévní mozkové příhody (CMP) [6] ), bisfosfonáty (difosfáty „Fosamax“) a ipriflavon.
Léky podporující novotvorbu kosti – fluoridy, parathormon a anabolika, tamoxifen a
raloxifen.


Podpůrná symptomatická léčba: NSA, analgetika, myorelaxancia [3], [15], [19]
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2.2 Osteoartróza ramenního kloubu
2.2.1 Osteoartróza obecně
Osteoartróza je lokální degenerativní onemocnění kloubu (hyalinní chrupavky).
Tyto změny jsou doprovázeny ještě změnami zánětlivými a reparačními (remodelačními)
[1], [25].

27

2.2.1.1

Kloubní chrupavka
Stavba - U většiny kloubů se jedná o chrupavku hyalinní. Neobsahuje krevní a
mízní cévy ani nervy. Její buňky jsou uspořádány ve třech vrstvách: 1. povrchová vrstva
- mírně oploštělé buňky, dlouhou osou orientované rovnoběžně s povrchem, 2. střední
vrstva – větší, téměř kulaté buňky, uspořádané do sloupců kolmých k povrchu a 3.
hluboká vrstva – složená z velkých buněk, které v jejích nejhlubších úrovních vápenatějí.
(Za růstového období je tato zvápenatělá tkáň průběžně nahrazována kostí a podílí se tak
na jejím růstu.)
V mezibuněčné hmotě obsahuje fibrily, obklopené amorfní mezibuněčnou
hmotou. Tyto fibrily vytvářejí pod povrchem chrupavky hustou síť vláken, která rozkládá
a nese zátěž, jíž je povrch chrupavky vystaven.

Obr. č. 9 - Kloubní chrupavka [7]

Funkce - Zajišťuje hladkost pohybu v kloubu a tlumí nárazy
Výživa a metabolismus – Jelikož chrupavka neobsahuje žádné cévy, musí být
její výživa zprostředkována difuzí látek zvenčí (z kosti přicházet nemůže, neboť je od ní
oddělena hlubokou zvápenatělou vrstvou), ze synoviální tekutiny [7]. Tomuto procesu
významně napomáhá pohyb a přiměřené zatěžování kloubu.

2.2.1.2

Epidemiologie osteoartrózy
Jde o nejčastější kloubní onemocnění, jehož výskyt roste s věkem. Udává se, že jí
trpí až 60% populace starší 35 let a po 75. roce věku je jí postižen prakticky každý [1].
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2.2.1.3

Etiologie a patogeneze
Osteoartróza je pokládána za multifaktoriální onemocnění. Dělí se na dvě
základní formy:
Primární (idiopatická) osteoartróza – příčina v chrupavce
Nemá známou příčinu, je způsobena metabolickou poruchou syntézy, kdy je
tvořeno méně mezibuněčné matrix a i ta, která vzniká je často anomální. Navíc dochází k
rozpadu chondrocytů a jejich enzymy, při tomto procesu uvolněné, způsobují další
destrukci struktur matrix a zhroucení a rozpadu celé chrupavky. Následná hyperprodukce
synoviální tekutiny, jejíž výživové a lubrikační schopnosti jsou velmi snížení, tento
proces ještě urychlí. Degenerativní proces zasahuje i subchondrální kost, kloubní
pouzdro a vazy [25]. Podle lokalizace se dělí na osteoartrózu ruky, nohy, kolene, kyčle,
páteře a osteoartrózu v jiných lokalizacích [1].
Sekundární osteoartróza – vyvolávající příčina leží mimo chrupavku
Vzniká působením několika různých faktorů jako je stárnutí, vrozené nebo
vývojové

změny

na

kloubech

(kongenitální

dysplazie,

Perthesova

choroba,

plochonoží...), traumatické změny, přetěžování kloubů (obezita, sport...), poškození
kloubů (zánět, osteonekróza...), metabolické poruchy (dna, chondrokalcinóza...),
endokrinní poruchy (akromegalie, hypotyreóza, DM...) a genetická predispozice
(genetické mutace vedoucí k poruše syntézy kolagenu chrupavky) [1].
Podle Sosny [25] jsou to zejména následující příčiny: mechanické přetížení
(osové deviace, nadváha, práce, sport), kloubní diskongruence (vrozené kyčelní
dysplazie, coxa vara, nitrokloubní zlomeniny), aseptická kloubní nekróza (alkoholismus,
kortikosteroidy), metabolická systémová onemocnění (ochronóza, Gaucherova nemoc,
krystalové artropatie), chronické kloubní záněty (RA, psoriáza, infekce).
Poškození chrupavky artrózou je u obou druhů zcela ireverzibilní [25].
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a)
b)

c)

Obr. č. 10 - Poškození chrupavky; a) zdravý kloub, b) počínající artróza, c) artróza,
počínající změny na kosti - tvoří se cysty

2.2.1.4

Klinický obraz
U osteoartrózy je značně pestrý. Rozsah poškození kloubu mnohdy neodpovídá
subjektivním obtížím pacienta a to v obou směrech. Klinické projevy onemocnění jsou
zpočátku nenápadné. Prvním příznakem může být slabost a ztuhlost v postiženém
kloubu, která se však po rozcvičení vytratí. Tyto bolesti se nazývají jako „startovací“.
Později se začne objevovat bolest „únavová“, která vzniká a stupňuje se po zátěži.
Postupem onemocnění se bolest začíná objevovat již při každém pohybu (v klidu ale stále
ještě povoluje) a v dalším stádiu, když bolest nemizí ani v klidu, už hovoříme o
„dekompenzované“ osteoartróze.
Postižený kloub má zhrublou konfiguraci povrchu, artrotické valy po okrajích
kloubních ploch, sníženou pohyblivost a později se začínají kolem kloubu tvořit svalové
kontraktury [1], [25]

2.2.1.5

Diagnostika
Především RTG vyšetření - na snímku je s postupem choroby patrné zúžení
kloubní štěrbiny, osteofyty, subchondrální skleróza a v pokročilejších stádiích i
subchondrální cysty. Někdy u velmi pokročilého onemocnění mohou v kloubu vznikat i
nekrózy a v závěrečných stádiích až ankylózy. K diagnostice v ranějších stádiích jsou
vhodné citlivější zobrazovací metody, jako je magnetická rezonance (MRI) či počítačová
tomografie (CT) nebo ultrazvuk (UZ).
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Diagnóza osteoartrózy je pak stanovena v případě, kdy má pacient subjektivní
obtíže a zároveň pozitivní rentgenový nález [1], [25].

Obr. č. 11 a 12 - Rtg obraz osteoartrózy [37], [43]

2.2.1.6

Léčba osteoartrózy
Léčba musí být komplexní. Odvíjí od stádia choroby a jejího obrazu. Jejím cílem
je jednak zabránění dalším strukturálním změnám, dále omezování progrese změn již
vzniklých a nakonec tlumení symptomů (hl. bolesti) [25]. Obsahuje edukaci nemocných
a režimová opatření, fyzioterapii, fyzikální terapii, farmakologickou a ortopedicko chirurgickou léčbu [1].

2.2.1.6.1 Úprava režimu a životosprávy
V první řadě je nutná úprava životosprávy a v případě nadváhy i redukce
hmotnosti. Dále spočívá také v omezení přetěžování či odlehčování postiženého kloubu a
přiměřené pohybové aktivitě. [33]

2.2.1.6.2 Fyzioterapie
Fyzioterapie je zaměřená především na prevenci svalových hypotrofií, hypotonií
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a kontraktur a úpravy svalových dysbalancí. Dalším úkolem je uvolňování zvýšeného
napětí měkkých tkání ať už je to reflexní hypertonus ve svalech, či jiných strukturách
(fascie, podkoží, kůže), zachovávání kloubní vůle a odstraňování blokád, udržování
rozsahu pohybu a posílení stabilizačních svalů kloubů (což platí hlavně v případě artrózy
kolenních kloubů, které instabilitou velmi často trpí) [11], [33].
V některých případech je pro terapii nutné postiženou končetinu odlehčit. Pro
tento účel využíváme kompenzačních pomůcek, jako jsou ortézy, či různé opěrné
pomůcky a v tomto případě je nutné pacienta ještě zacvičit ještě ve správném stereotypu
chůze s touto pomůckou, jinak hrozí další přetěžování a vznik svalových dysbalancí na
jiných částech těla [33].
Pohybová léčba
Pohybová léčba je neopomenutelnou součástí komplexní léčby osteoartrózy.
Terapeutický plán a tedy i volba metod a postupů, je volen pro každého pacienta
individuálně, podle jeho stavu (stádium choroby, stupeň jeho aktivity, rtg nález, fyzická
kondice a věk pacienta) Pro léčbu je totiž sice nezbytná přiměřená pohybová zátěž, ale na
druhou stranu by bylo velmi kontraproduktivní kloub přetěžovat. Proto je důležité se řídit
momentálním stavem pacienta a to jek z hlediska stádia onemocnění, tak i s ohledem na
jeho subjektivní pocity, jak jsou únava a bolest [9], [17], [18].
Základem pohybové terapie je léčebná tělesná výchova pod dohledem
fyzioterapeuta a zahrnuje zejména aktivní a pasivní cvičení, jehož hlavním cílem je
posilování hypotonických a relaxace hypertonických svalů, protahování zkrácených
svalů a měkkých tkání. To by mělo zajistit udržení (případně zvýšení) rozsahu pohybu
postiženého kloubu, zabránění vzniku kontraktur a deformit, stabilizaci kloubu vlivem
posílení svalů a zvýšení celkové fyzické kondice. [9], [17], [18].
Prostředky terapie mohou být aktivní a pasivní pohyby, manuální terapie dle
Lewita, měkké techniky, PNF dle Kabata, Vojtova metoda, postizometrická relaxace
(PIR), AGR dle Zbojana a další. Charakter cvičení je postupné zvyšování náročnosti
cviků. U každého pacientaje volena individuálně, podle předem stanovených přesných
cílů [11].
Ze sportů jsou pro pacienty vhodné je zejména cvičení v odlehčení. Pravidelný
aerobní pohyb navíc pomáhá redukci hmotnosti u obézních, kterých je mezi pacienty
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většina. (plavání, jízda na kole) [9], [17].
Pohybová léčba ale není vhodná v období iritované – dekompenzované artrózy,
kdy je naopak nutný i krátkodobý klidový režim a šetření kloubu. Zde se pak nejvíc
uplatňuje fyzikální terapie. [9]

Fyzikální terapie
Je doplňkovou součástí fyzioterapie a využívá zejména procedur s analgetickými
a myorelaxačními účinky.
Z elektroterapie to jsou to ty procedury, které mají analgetický, hyperamický,
antiedematosní či myorelaxanční účinak. Jsou to diadynamické proudy, interferenční
proudy,

ultrazvuk,

galvanoterapie,

iontoforéza

(kalciová,

prokainová),

vysokofrekvenční, pulsně modulované proudy, iontoforéza salicyová a histaminová.
Magnetoterapie je aplikována pro své analgetické, antiflogistické a také
antiedematózní, myorelaxanční a spasmolytické účinky. také urychluje hojení.
Z fototerapie jsou aplikovány laser, infračervané paprsky, a helioterapie, které
zvyšují prokrvení, mají analgetický a antiflogistický a antiedematozní účinek.
Dalšími používanými procedurami jsou termoterapie a vodoléčba, obě mají
myorelaxanční účinky. Do vodoléčby spadá vířivá koupel, podvodní masáž
hypertonických svalových skupin a myalgických zón v okolí kloubu, cvičení v
Hubbardově tanku a cvičení v bazénu. V neposlední řadě je aplikována i mechanoterapie
a to ve formě masáží (reflexní i klasická). Do termoterapie se řadí jednak aplikace tepla
pro své myorelaxační účinky ( rašelina, bahno, parafín; aplikace na hypertonické svalové
skupiny) a jednak kryoterapie s účinky analgetickými a antiflogistickými (Priessnitzovy
zábaly, studené obklady; aplikace na postižený kloub)[5], [9], [25], [31],[33].
Doplňkovou metodou se symptomatickými analgetickými účinky je akupunktura
[9].

2.2.1.6.3 Farmakologická léčba
Medikamentozní léčba je zatím jenom symptomatická, účinné léky pro
zpomalení nebo zastavení destrukce chrupavky a změn v kloubu zatím známy nejsou.
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Používají se analgetika (paracetamol a kys. acetylsalicyová; jsou podávány pouze v
případě klidových a nočních bolestí, neboť potlačení zátěžové bolesti by následně vedlo
k ještě větším destrukcím chrupavky a kloubu samotným pacientem), NSA (analgetický
a protizánětlivý účinek), chondroprotektiva (SYSADOA) a v případě zánětu také
intraartikulárně kortikoidy [1], [9], [31].

2.2.1.6.4 Chirurgická léčba
V těžších stádiích artrózy je pacient indikován k operačnímu řešení – implantaci
umělé náhrady kyčelního či kolenního kloubu. V případě, že je výkon plánovaný, je
vhodné i předem pacienta připravit fyzioterapeutickými metodami a technikami, které
významnou měrou přispívají k rychlejší pooperační rekonvalescenci. Rehabilitační léčba
je poté nedílnou a téměř nejdůležitější součástí léčby pooperační. Jejím cílem je
dosáhnout co možná největší úpravy hybnosti, ošetření svalových dysbalancí. Důležitá je
také péče o jizvu, která při operačním řešení vzniká, a samozřejmě o co nejlepší
soběstačnost pacienta. [33]


Preventivní – má za účel zabránit vzniku nebo progresi kloubní destrukce a je
zahájena

ještě

před

nástupem

subjektivních

potíží

(vrozené

deformity,

posttraumatické stavy) [25].
Terapeutická – má odstranit či zmírnit následky již probíhajícího onemocnění,
většinou v těžších stádiích (subjektivní obtíže, poruchy funkce či deformity). Jedná se
zejména o kloubní náhrady [1], [25], [31].

2.2.1.6.5 Edukace pacienta
Stejně jako u každého jiného onemocnění, i zde je pro zdárný půběh léčby
nezbytná nejen dobře odvedená práce odborníků, ale i spolupráce pacienta. Proto má v
rámci komplexní léčby svoje nezastupitelné místo i edukace pacienta.
Zahrnuje poučení o nutných režimových opatřeních (tzn. hlavně omezení
rizikových faktorů - úprava hmotnosti, přizpůsobení pohybové aktivity, omezení
provozování nevhodných sportů, ale třeba i používání opěrných a protetických pomůcek,
jako je vycházková hůl, protetická úprava obuvi, použití vložek do obuvi a korekce
nestejné délky končetin či využití ortéz při instabilitě) a získat pro ně pacienta. Aby byl
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pacient ochoten takto spolupracovat, je třeba mu vysvětlit podstatu osteoartrózy,
možnosti léčby včetně možných řešení pokročilých stavů nemoci a podávat mu průběžně
realistické informace o vývoji jeho onemocnění [9].

2.2.1.7

Prevence


udržování přiměřené tělesné hmotnosti
vyloučení přetěžování kloubů, ale zároveň dodržování přiměřené pohybové

aktivity.
vyloučení příčin vedoucích k sekundární osteoartróze (viz výše) [1]

2.2.2 Ramenní kloub

2.2.2.1

Anatomie, struktura a funkce ramenního kloubu
Ramenní pletenec je tvořen lopatkou s kloubní jamkou na jejím laterálním okraji,
hlavicí humeru a klíční kostí, která se laterálním koncem kloubně připojuje k akromiu
lopatky.

Společně

vytváří celkem pět funkčních jednotek: glenohumerální,

akromioklavikulární a sternoklavikulární skloubení a řadí se k nim i scapulo-thorakální
spojení a subakromiální prostor, které v podstatě pravými klouby nejsou.
Ramenní kloub má ze všech kloubů největší rozsah pohybů. Na jeho součásti jsou
vyvíjeny velké tahy a tlaky pákovým mechanismem [23], [24], [31]. Musí v něm být tedy
neustále udržována rovnováha mezi stabilitou a mobilitou [14]. Protože to není kloub
nosný, ale zavěšený na šlachosvalových strukturách, je toto zajišťováno pomocí napětí
okolních měkkých tkání (svaly, šlachy, vazy, burzy) [12], [23]. Důležitou roli při tomto
úkolu má také kloubní pouzdro, přestože je volné a umožňuje velký rozsah pohybu.
Ramenní kloub je v něm a v okolních tkáních uzavřen a jakákoli distrakce, vzniklá při
pohybu v ramenním kloubu má za následek přímo úměrný pokles nitrokloubního tlaku
(či jinak - nárůst podtlaku). Tento podtlak napomáhá držet hlavici v kloubní jamce a tím
přispívá k pasivní stabilitě glenohumerálního kloubu. V případě jeho porušení, či
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poškození rotátorové manžety, jím nemůže být tato funkce plněna a my pak můžeme v
kloubu očekávat vznik tomu adekvátní nestability [12].
Pohyby v kloubu ramenním a jejich rozsah: flexe (160 – 180°), extenze (30 –
60°), abdukce (90 – 180°), horizontální addukce (120 – 130°), horizontální abdukce (20 –
30°), zevní rotace (55 – 95°), vnitřní rotace (45 – 90°) [13] [24]

Obr. č. 13 - Anatomie pletence ramenního [7]

Glenohumerální kloub


kloub kulovitý, volný, jednoduchý
Hlavicí je caput humeri, kloubní jamku vytváří cavitas glenoidalis lopatky.

Jamka je mělká a poměrně plochá a její povrch odpovídá asi jen 1/3 až ¼ povrchu hlavice
humeru. Po jejím obvodu vystupuje labrum glenoidale, což je chrupavčitý lem, který
rozšiřuje plochu jamky a tím zvětšuje i stabilitu kloubu. Je natočena mírně frontálně.
Kloubní pouzdro začíná po obvodu jamky a upíná se na collum anatomicum humeri. Je
ještě zesíleno kloubními vazy (ligamentum coracohumerale, ligamenta glenohumeralia)
a šlachami svalů souhrnně označovaných jako rotátorová manžeta (m. supraspinatus, m.
infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis). Napětí těchto svalů výrazně ovlivňuje
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rozsah pohybu. Horizontálně nad kloubem probíhá lig. coracoacromiale. V mechanicky
namáhaných místech (tření, tlak) se mezi kloubním pouzdrem a okolními útvary vytváří
burzy (bursae mucosae), což jsou „dutiny“ o různé velikosti, vystlané synoviální
membránou a obsahující tekutinu velmi podobnou synovii [7], [14].
Akromioklavikulární kloub


kloub plochý
Spojuje laterální konec klavikuly s akromiem. Kloubní plošky jsou oválné a je

zavzat do krátkého kloubního pouzdra, které je z kraniální strany zesíleno ligamentem.
Doplňuje pohyby SC kloubu (děje se v něm opačný pohyb - dáno tvarem a funkcí
klíčku, který má naznačený tvar vrtule a při pohybu rotuje). Tento kloub často obsahuje
intraartikulární disk (discus articularis). Rozsah pohybu v tomto kloubu je malý, přesto
dochází při jeho poškození k velkým bolestem a relativně velkému omezení pohybu v
rameni. Jedním z důvodů je velmi úzký anatomický a funkční vztah akromia,
subakromiálního prostoru a přilehlých pevných vazů.
Sternoklavikulární kloub


plochý, složený kloub
Je spojením klíční kosti a sterna. Funkčně: spojuje paži s hrudníkem, stabilizuje

pletenec a omezuje pohyb ramen dopředu. Také obsahuje chrupavčitý intraartikulární
disk, který vyrovnává nestejnoměrné zakřivení kloubních ploch. Má tuhé a krátké
pouzdro, zesílené ligamenty. Na klavikulu se upínají pevné vazy – lig.
coracoclavicularis a lig. costoclavicularis.
Scapulothorakální spojení
Nejedná se o kloub v pravém slova smyslu, ale funkčně se kloubu velmi podobá.
Lopatka je k hrudníku uchycena pomocí tahu svalů (nemá vlastní vazivový aparát). S
frontální rovinou svírá úhel asi 30°, ale s různým tahem svalů, na kterých je zavěšena, se
její postavení může měnit. Tím se mění i postavení kloubní jamky pro hlavici humeru.
Subakromiální prostor
V této oblasti hraje nejdůležitější roli široký vaz – lig. coracoacromiale (fornix
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humeri) a burzy. Nejvýznamnější z nich jsou bursa subacromialis, b. subdeltoidea a b.
subcoracoidea. Při abdukci paže do tohoto prostoru klouže hlavice humeru, na kterou je
„nabalena“ manžeta rotátorů.“ [7], [24]

2.2.3 Osteoartróza ramenního kloubu (omartróza)
Osteoartróza je poměrně vzácné onemocnění ramenního kloubu. Je obvyklá na
nosných kloubech, tedy kloubech zatěžovaných tlakem, kde je chrupavka namáhána a
může být snadno přetěžována. Pro oblast ramenního kloubu, jako velmi pohyblivého
kloubu zatěžovaného v tahu, jsou typičtější spíše potíže způsobené poškozením a
opotřebováváním měkkých struktur, tj. šlach, svalů a burz [2], [27], [28], [31]. Artrózou
bývá ramenní kloub nejčastěji postižen v části glenohumerální nebo akromioklavikulární
(horčičika). Ani zde není vztah mezi intenzitou bolesti a stupněm artrózy doposud známý
[4]. Osteoartróza ramenního kloubu dokonce může probíhat i zcela asymptomaticky
[28]. Omartrózu dělíme na primární a sekundární:
Primární (idiopatická) osteoartróza ramenního kloubu je ve srovnání s
výskytem artrózy u nosných kloubů podstatně méně častá. Vyskytuje se jen řídce u
jedinců ve vyšším věku. V anamnéze pak bývá sportovní nebo profesionální zátěž, či
déletrvající přetížení nebo úraz [4], [28], [31].
Sekundární osteoartróza ramenního kloubu vzniká nejčastěji následkem
traumatu jako je poškození periartikulárních struktur (hl. rotátorové manžety), fraktury,
luxace nebo nekrózy hlavice humeru nebo v důsledku jiných onemocnění jako jsou
zánětlivé procesy (revmatoidní artritida, ankylozující spondilitida), či další neurologické
poruchy (syringomyelie), krystalová arthropatie, chondromatóza, avaskulární nekrózy,
neuropatické artropatie aj [28], [31]. Častý je také vznik artrózy glenoideálního kloubu
jako důsledku náhrady hlavice humeru (CCEP). Je to také nejčastější důvod reoperace po
tomto zákroku [26].
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2.2.3.1

Příznaky:
Příznaky omartrózy v zásadě odpovídají příznakům artrózy, uvedeným výše (viz
kap. 2.2.1.4, str. 30). Pacienti si zpočátku stěžují na ponámahovou bolest, později na
bolesti klidové a noční, kdy nemohou na postiženém boku spát. Bolest se objevuje při
pohybech ramene do všech směrů, zejméne di elevace, abdukce a vnitřní rotace
(horčičky), [28]. Později dochází k výraznému omezení rozsahu pohybu ramenního
kloubu s paží fixovanou ve vnitřní rotaci. [28].

2.2.3.2

VYŠETŘENÍ:
VYŠETŘENÍ PRO OSTEOARTRÓZU JE JIŽ UVEDENO V KAP. 2.2.1.5 NA STRANĚ 31.
PŘI
DRÁSOTY.

KLINICKÉM VYŠETŘENÍ JE PATRNÁ BOLEST, OMEZENÍ ROZSAHU POHYBU A

NA

RTG SNÍMKU RAMENNÍHO KLOUBU JSOU PATRNÉ OSTEOFYTY NA HLAVICI

HUMERU I NA OKRAJÍCH KLOUBNÍ JAMKY.
ZHOTOVENÝCH

NA

PAŽI

ANTEROPOSTERIORNÍM
ULTRASONOGRAFICKÉ

A

V

ZEVNÍ

ROTACI.
SMĚRU.

AXIÁLNÍM

VYŠETŘENÍ,

NEJLÉPE

POČÍTAČOVÁ

VIDITELNÉ JSOU NA SNÍMCÍCH

SNÍMKOVÁNÍ
NĚKDY

SE

JE

TOMOGRAFIE

PROVÁDÍ

V

PROVEDENO

I

ČI

MAGNETICKÁ

REZONANCE. [27], [28], [31].

Nálezy na kloubu:


OSTEOFYTY

–

VZNIKAJÍ HLAVNĚ NA PŘEDNÍM OKRAJI HLAVICE HUMERU A LABRA

GLENOIDALE A POSTUPNĚ SE ROZŠIŘUJÍ PŘEDEVŠÍM KAUDÁLNĚ A ZASAHUJÍ AŽ DO
SUBARTIKULÁRNÍHO RECESU KLOUBNÍHO POUZDRA.
TŘETINY

KLOUBNÍ

JAMKY

A

ZPŮSOBUJÍ

LEMUJÍ

„ZHRUBNUTÍ“

A

TAKÉ OKRAJ DOLNÍ
ROZŠÍŘENÍ

LABRA

GLENOIDALE. MOHOU DORŮSTAT I ZNAČNÉ VELIKOSTI.
ENTEZOFYTY

–

JSOU MALÉ KOSTNÍ PROLIFERACE S DROBNÝMI CYSTIČKAMI NA

COLLUM ANATOMICUM HUMERI, TVOŘÍCÍ SE PODÉL ÚPONU KLOUBNÍHO POUZDRA, KDE SE
VYTVÁŘÍ DROBNÝ SKLEROTICKÝ „LÍMEČEK“.
ZÚŽENÍ KLOUBNÍ ŠTĚRBINY

–

JE RELATIVNĚ POZDNÍM PROJEVEM I U POKROČILÉ

OSTEOARTRÓZY RAMENE. JE MÉNĚ NEPRAVIDELNÉ NEŽ U JINÝCH VELKÝCH KLOUBŮ.
SUBCHONDRÁLNÍ SKLERÓZA
VĚTŠINOU NENÁPADNÁ.

POUZE

–

VYSKYTUJE SE PODÉL KLOUBNÍHO POVRCHU A JE

VÝJIMEČNĚ JE ŠIROKÁ A SUBCHONDRÁLNĚ ZASAHUJE
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HLUBOKO DO STRUKTURY LABRA GLENOIDALE.
SUBCHONDRÁLNÍ CYSTICKÁ PROJASNĚNÍ (GEÓDY)

– NEJČASTĚJI JSOU TO TYPICKÉ

DETRITOVÉ CYSTY, VYSKYTUJÍCÍ SE ZVLÁŠTĚ POD POVRCHEM KLOUBNÍ JAMKY.

JSOU

VĚTŠINOU NEPRAVIDELNÉ, BUĎ OKROUHLÉ ČI OVÁLNÉ A PŘEVÁŽNĚ S JEMNÝM
SKLEROTICKÝM LEMEM [28].

Obr. č. 14 - Ramenní kloub postižený artrózou a zdravý kloub [37]

Akromioklavikulární a sternoklavikulární kloub
Někdy

se

společně

s

omartrózou

naleznou

i

artrotické

změny

v

akromioklavikulárním kloubu. Zde mohou kaudálně směřující osteofyty tlačit na šlachu
m. supraspinatus a být příčinou uskřinutí manžety (impingment syndrom). Do rámce
regrese může být zahrnuta i osteoartróza sternoklavikulárního kloubu, která také může
omezovat pohyblivost a být příčinou bolestí v ramenním kloubu [28].
OSTEOARTRÓZA AKROMIOKLAVIKULÁRNÍHO (AC) KLOUBU MŮŽE BÝT DŮSLEDKEM
ÚRAZU,

ALE

ARTHROTICKÉ

TAKÉ
ZMĚNY

MŮŽE

AC

BÝT

DŮSLEDKEM

GENERALIZOVANÉ

OSTEOARTRÓZY.

KLOUBU JSOU KLINICKY PATRNÉ ASPEKCÍ

(DEFORMACE

NÁSLEDKEM TVORBY OSTEOFYTŮ), PALPAČNÍ CITLIVOSTÍ I RTG ZNÁMKAMI OSTEOFYTŮ
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[27], [28].

KLINICKY

JE KLOUB PALPAČNĚ CITLIVÝ A MŮŽE BÝT DEFORMOVANÝ

NÁSLEDKEM TVORBY OSTEOFYTŮ. BOLEST SE STUPŇUJE ABDUKCÍ A ADDUKCÍ V RAMENNÍM
KLOUBU, TEDY POHYBY, KTERÉ ZVYŠUJÍ TLAK NA PLOCHU
PŘÍTOMEN KREPITUS.

OSTEOARTRÓZA AC

AC

KLOUBU.

MŮŽE

BÝT

KLOUBU DOPROVÁZÍ NARUŠENÍ MANŽETY

ROTÁTORŮ A VZNIKLÉ OSTEOFYTY NA SPODNÍ STRANĚ AKROMIA MOHOU MANŽETU DÁLE
DRUHOTNĚ NARUŠOVAT.

RENTGENOLOGICKY

JSOU KLOUBNÍ PLOŠKY SKLEROTICKÉ,

KLOUBNÍ ŠTĚRBINA JE ZÚŽENÁ A JSOU PŘÍTOMNY OSTEOFYTICKÉ NÁVALKY [28].

OSTEOARTRÓZA STERNOKLAVIKULÁRNÍHO KLOUBU S TVORBOU OSTEOFYTŮ BÝVÁ
OBVYKLE ASYMPTOMATICKÁ A JEJÍ DIAGNÓZA SE STANOVÍ RTG VYŠETŘENÍM. [28]

2.2.3.3

LÉČBA
BYLO

BY ZBYTEČNÉ SE ZDE OPAKOVAT, NEBOŤ PRO LÉČBU OSTEOARTRÓZY

RAMENNÍHO KLOUBU PLATÍ V ZÁSADĚ TO SAMÉ, CO PRO LÉČBU OSTEOARTRÓZY OBECNĚ

(VIZ

KAP.

2.2.1.6

NA STR.

31). TATO

KAPITOLA JI TEDY POUZE DOPLŇUJE O SPECIFIKA

TERAPIE OBLASTI RAMENNÍHO PLETENCE.

HLAVNÍM CÍLEM

TERAPIE TOTIŽ NENÍ POUHÉ

ZVĚTŠOVÁNÍ ROZSAHU POHYBU V JEDNOTLIVÝCH ROVINÁCH, ALE PŘEDEVŠÍM ZLEPŠENÍ
FUNKCE CELÉ HORNÍ KONČETINY.

2.2.3.3.1 FYZIOTERAPIE
TERAPIE

MÁ TŘI HLAVNÍ ÚKOLY: UTLUMENÍ BOLESTI

(PŘEDEVŠÍM

NOČNÍ),

PREVENCE ZKRACOVÁNÍ MĚKKÝCH TKÁNÍ

( PLATÍ HLAVNĚ U ZÁNĚTLIVÝCH STAVŮ NEBO

– ZDE

SE TAKÉ POUŽÍVÁ KONTINUÁLNÍ ULTRAZVUK,

DLOUHODOBÉ IMOBILIZACE RAMEN
ABDUKČNÍ DLAHA

ČI CVIČENÍ

V ZÁVĚSU

– TERAPI-MASTER)

POHYBOVÝCH STEROTYPŮ A OBNOVENÍ SVALOVÉ SÍLY

(NEJPRVE

A NORMALIZACE

JE TŘEBA OBNOVIT

SPRÁVNOST PROVEDENÍ POHYBU A TEPRVE POTÉ SE SNAŽIT O OBNOVENÍ SÍLY) [28].

Pohybová terapie je důležitou součástí komplexní léčby artrózy ramenního
kloubu. Tato problematika je velmi složitá a proto je důležité velmi podrobné vyšetření a
volba vhodného terapeutického postupu „na míru“, v souladu s klinickým nálezem a
kineziologickým rozborem. Cílem terapie je, co nejčasnější zapojení postižené paže do
vykonávání běžných činností, což je zásadní při obnovování pohybových stereotypů a
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navíc má pro sebedůvěru a psychiku pacienta nedocenitelný význam. Léčba v této oblasti
bývá dlouhodobá a často se stává, že zpočátku stagnuje. Vyžaduje tedy trpělivost jak
pacienta, tak terapeuta [28]
Specifika pohybové terapie ramenního kloubu
PORUCHU

V OBLASTI RAMENNÍHO KLOUBU JE NUTNÉ CHÁPAT JAKO FUNKČNÍ

POSTIŽENÍ CELÉ HORNÍ KONČETINY A PROTO CELÝ LÉČEBNÝ POSTUP NENÍ MOŽNÉ ZAMĚŘIT
POUZE NA „ROZSAHY“, ALE PŘEDEVŠÍM NA OBNOVENÍ FUNKCE HORNÍ KONČETINY. ŽÁDNÝ
FUNKČNÍ POHYB TOTIŽ NELZE CHÁPAT POUZE V JEDNÉ ROVINĚ A ŽÁDNÝ POHYB
NEVYKONÁVÁ POUZE JEDEN SVAL.
CELÉ ŘADY SVALŮ.

RAMENNÍ

KAŽDÝ

POHYB JE VELMI SLOŽITÁ SOUHRA ČINNOSTÍ

KLOUB TEDY NELZE CHÁPAT IZOLOVANĚ, ALE POUZE VE

FUNKČNÍCH SOUVISLOSTECH S JEHO OKOLÍM A JE TEDY TŘEBA VĚNOVAT SE VŠEM ČÁSTEM
RAMENNÍHO KOMPLEXU.

PROTO

DO TERAPIE RAMENNÍHO KLOUBU MUSÍME SOUČASNĚ

ZAHRNOUT JEŠTĚ OBLAST LOPATKY, KLÍČNÍ KOSTI, STERNOKLAVIKULÁRNÍHO SPOJENÍ,
STERNOKOSTÁLNÍHO SPOJENÍ, VLASTNÍHO GLENOHUMERÁLNÍHO KLOUBU I PÁTEŘE.

POZORNOST TAKÉ VĚNUJEME PŘEDEVŠÍM HORNÍ ČÁSTI TRAPÁZOVÉHO SVALU, DELTOVÉMU
SVALU A VŠEM SVALŮM V OKOLÍ LOPATKY [28].

Techniky
PŘI TERAPII
MOBILIZACÍ.

V

SE NEJPRVE SNAŽÍME O OBNOVENÍ KLOUBNÍ VŮLE POMOCÍ JEMNÝCH

NĚKTERÝCH PŘÍPADECH MŮŽEME POUŽÍT I VELMI JEMNÉ DEPRESÍVNÍ

POHYBY K ROZVOLNĚNÍ CELÉHO RAMENNÍHO PLETENCE.

VĚNUJEME

SE TAKÉ NÁCVIKU

RELAXACE, KTERÁ BUDE PRO DALŠÍ TERAPII VELMI DŮLEŽITÁ, COŽ JE VZHLEDEM K BOLESTI
A OCHRANNÉMU DRŽENÍ HORNÍ KONČETINY PRO PACIENTY VELMI OBTÍŽNÉ.
POSTUPU SE VYUŽÍVÁ POSTIZOMETRICKÁ RELAXACE

(AGR)

DLE

ZBOJANA A

(PIR),

PŘI

DALŠÍM

ANTIGRAVITAČNÍ TECHNIKY

DÝCHÁNÍ (SPRÁVNÉ KOSTOABDOMINÁLNÍ DÝCHÁNÍ A DECHOVÁ

VLNA TOTIŽ MŮŽE BÝT PŘI TERAPII RAMENNÍHO KLOUBU VELMI PŘÍNOSNÉ).

DALŠÍ

DŮLEŽITOU TECHNIKOU V TERAPII JE PNF DLE KABATA. JEDNÁ SE O SDRUŽENÉ A FUNKČNÍ
POHYBY, DOPLNĚNÉ ROTAČNÍ SLOŽKOU. V PLNÉ MÍŘE SE VYUŽÍVÁ TAKÉ IZOMETRICKÉHO
CVIČENÍ.

UVEDENÉ METODY JE TŘEBA MODIFIKOVAT A DOPLŇOVAT PODLE AKTUÁLNÍHO

STAVU PACIENTA.

PRO

CVIČENÍ S POMŮCKAMI JE NEJVHODNĚJŠÍ ZVOLIT OVERBALL,

THERA-BAND NEBO TYČ [28].
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Zásady správného cvičení ramenního kloubu


V PRVNÍ ŘADĚ JE TO TEDY KOMPLEXNOST TERAPIE, COŽ JE ZMÍNĚNO JIŽ VÝŠE.
LÉČBA

MUSÍ V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE NAVRACET OPTIMÁLNÍ POHYBOVÉ

STEROTYPY.

PRO

ZACHOVÁNÍ SPRÁVNÉHO POHYBOVÉHO VZORCE ZAČÍNAJÍ VŠECHNY POHYBY

PŘI CVIČENÍ DEPRESÍ LOPATKY, TEDY AKTIVACÍ DOLNÍCH A STŘEDNÍCH FIXÁTORŮ
LOPATEK.

KAŽDÝ POHYB VYCHÁZÍ Z ANTALGICKÉ POLOHY A NIKDY NESMÍ JÍT PŘES BOLEST
DO KRAJNÍCH ROZSAHŮ.

A

HLAVNĚ: PRO ÚSPĚŠNOU TERAPII JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÁ AKTIVNÍ

SPOLUPRÁCE PACIENTA [28].

Vhodným doplněním léčebného postupu je cvičení ve vodě. Je však důležité dohlédnout,
aby nedocházelo k primárnímu zapojování horní části m. trapezius. Součástí léčby musí
být i autoterapie, kdy pacient po podrobné instruktáži provádí určitou sestavu cviků
několikrát denně sám. Autoterapie nikdy není za ůčelem zvyšování rozsahu pohybu.
Cviky mají být zpočátku jednoduché, s postupným zvyšováním počtu opakování a
obtížnosti. Pro přesnost a správnost jejich provedení je dobrá kontrola pacienta sebou
samým před zrcadlem [28].

2.2.3.3.2 CHIRURGICKÁ LÉČBA
Indikace k chirurgickému řešení artrózy glenohumerálního kloubu:
DŮVODEM K OPERAČNÍMU ZÁKROKU BÝVÁ BOLESTIVOST (KLIDOVÁ I NOČNÍ), PŘI
JEJÍMŽ ODSTRAŇOVÁNÍ SELHALY JIŽ VŠECHNY NECHIRURGICKÉ METODY LÉČBY JAKO
MODIFIKACE VYKONÁVÁNÍ
INJEKCE.

DALŠÍM

ADL,

PROTIZÁNĚTLIVÁ LÉČBA A KORTIKOSTEROIDOVÉ

Z LIMITŮ JE OMEZENÍ FUNKCE RAMENNÍHO KLOUBU

ROZSAHU POHYBU I FUNKČNOSTI CELÉ
PODLE VĚKU PACIENTA.

U

(VE

SMYSLU

HK) SPOLU S RTG NÁLEZEM. TYP OPERACE SE LIŠÍ

MLADÝCH PACIENTŮ JE DOPORUČENÁ ARTHRODÉZA, U
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PACIENTŮ STARŠÍCH
NEMOCNÝCH OD

50

60 LET

LET BÝVÁ ŘEŠENÍM NECEMENTOVANÁ ENDOPROTÉZA A U

VÝŠE JE TO CEMENTOVANÁ ENDOPROTÉZA.

VÝSLEDNÁ

FUNKCE

RAMENNÍHO KLOUBU ZÁVISÍ NA STAVU ROTÁTOROVÉ MANŽETY A NEMÉNĚ DŮLEŽITÁ JE I
SPOLUPRÁCE PACIENTA.

NEJHORŠÍ

VÝSLEDKY OPERACE JSOU U TZV. ROTÁTOROVÉ

ARTHROPATIE, KDY ZÁKROK SICE POMŮŽE OD BOLESTI, ALE FUNKCE SE JÍM VÝRAZNĚ
NEZLEPŠÍ. KONTRAINDIKACEMI OPERACE JSOU SEPTICKÁ ARTRITIDA, PARÉZA NEBO VELKÉ
KONTRAKTURY SVALŮ PLETENCE RAMENNÍHO, ŠPATNÝ STAV KOSTI A NEUROPATIE

[21], [28], [31].

3 ČÁST SPECIÁLNÍ
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[8],

3.1 METODIKA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Souvislou odbornou praxi jsem absolvovala v Revmatologicém ústavu v Praze v
období od 11. 1. do 5. 2. 2010.
PACIENTKA, KTERÁ MI BYLA PRO ÚČEL ZPRACOVÁNÍ KAZUISTIKY VYBRÁNA, ZDE
BYLA HOSPITALIZOVÁNA V OBDOBÍ OD

25. 1.

DO

5. 2. 2010,

TEDY PO DOBU

12

DNŮ.

TERAPIE PROBÍHALA VŽDY 1X DENNĚ. VE VŠEDNÍ DNY JSEM S PACIENTKOU PRACOVALA JÁ
A O VÍKENDECH FYZIOTERAPEUT RÚ.

TERAPIE

BYLA ZAPOČATA PRVNÍ DEN, KDY BYLA PACIENTCE TAKÉ ODEBRÁNA

ANAMNÉZA A BYL PROVEDEN VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR A SKONČILA V DEN
POSLEDNÍ, SPOLEČNĚ S PROVEDENÍM VÝSTUPNÍHO KINEZIOLOGICKÉHO ROZBORU. CELKEM
PACIENTKA ABSOLVOVALA 12 TERAPIÍ, Z NICHŽ 10 JSEM PROVEDLA JÁ.

NEBYLY PŘEDEPSÁNY ŽÁDNÉ PROCEDURY FYZIKÁLNÍ TERAPIE. PACIENTKA BYLA
PO POUČENÍ O DOMÁCÍM REŽIMU A CVIČENÍ PROPUŠTĚNA DOMŮ.

Jako terapeutické prostředky byly zvoleny techniky měkkých tkání, mobilizace
dle Lewita, PNF dle Kabata, AGR dle Zbojana, postizometrická relaxace (PIR) dle
Lewita a analytické posilování svalů dle Jandy
PRO TERAPII BYLY POUŽITY TYTO POMŮCKY:

TERAPEUTICKÉ LEHÁTKO, BALANČNÍ

PODLOŽKA - ČOČKA, ZRCADLO

Teoretická část je zpracována formou rešerše a uvedené zdroje byly vyhledávány
v dostupných databázích.
Pacientka podepsala informovaný souhlas (příloha č. 2) s možností nahlížení do
zdravotní dokumentace pro účely zpracovávání bakalářské práce a s uveřejněním
výsledků terapie.
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BYLA DNE 19. 2. 2010 SCHVÁLENA ETICKOU KOMISÍ FTVS
UK POD JEDNACÍM ČÍSLEM 045/2010 (PŘÍLOHA Č. 1).

3.2 ANAMNÉZA
VYŠETŘOVANÁ

OSOBA: V.J. (Ž)
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Ročník : 1933
Diagnóza:


Oboustranná omartróza

M19.8

Osteoporóza axiálního skeletu M81.9

3.2.1 Anamnéza:
RA:
Matka zemřela v 79 letech stářím, trpěla velmi těžkou artritidou, posledního 3,5
roku jen ležela. Otec zemřel v 51 letech na rakovinu tlustého střeva, bratr zemřel ve 47
letech na rakovinu plic, syn zemřel v 29 letech na myeloidní leukemii. Dcera zemřela při
předčasném porodu. Jiné děti nemá.
DM 0, CMP 0, vysoký TK neví, osteoporóza - neví
Ostatní RA je vzhledem k důvodu hospitalizace pacientky bezvýznamná.
OA:


Běžná dětská onemocnění, v 11 letech měla spálu antibiotika nebrala; měla otok
sluchového nervu s následnou trvalou poruchou sluchu (P strana)
Opakovaně trpěla angínami, často je „přecházela“
Ve 22 letech prodělala revmatickou horečku; měla zánět P kolenního kloubu, 2

měsíce byla hospitalizovaná v nemocnici, následně pobyt v lázních (hlavně rašelinné
koupele). Poté měla jen minimální potíže po dobu dalších cca 10 let. Po této době (okolo
r. 1970) došlo opět ke zhoršení obtíží s klouby – hlavně velké klouby a páteř.
Před mnoha lety měla renální koliku, od té doby obtíže neměla.
r. 1965 – měla předčasný porod v 6. měsíci, dcera při produ zemřela
r. 1996 – zkouška na osteoporózu, byla zjištěna výrazná osteoporóza osového
skeletu (říká, že se „začala hrbit a od mádí ztratila 7 cm na výšku“)
r. 2005 – plicní embolie, nebyla zjištěna příčina; nález cysty v L jaterním laloku
Má dlouholeté potíže s bolestí velkých kloubů a páteře, od r.1970 tyto potíže
rostly
polyartróza (kolenní, kyčelní a ramenní klouby)
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glaukom a začínající šedý zákal. Říká, že se jí změnily dioptrie; dříve nosila brýle
na blízko (2 nebo 3D), dnes nosí na dálku (P 2D, L silnější, neví kolik)
zadýchává se při chůzi; je to ovlivněno prý i psychikou (stres)
DM 0, CMP 0
Operace:
r. 1960 – problematický porod; císařský řez, po porodu dostala Streptomycin –
silná alergická reakce – paresa n. facialis
r. 1074 a 1979 - operace ložiska v pravém prsu – benigní.
r. 1975 - hysterektomie + bilat. adnexektomie
r. 2003 – cholecystektomie, appendektomie
r. 2004 - ektomie P nadledvinky
r. 2006 – Totální thyreidektomie a odnětí příštítných tělísek pro adenom
Úrazy:
1996 – mozková komoce po pádu – bez komplikací, „přechodila“
SA:


žije sama v bytě; 9 schodů, zvládá
jezdí autem
při nošení těžkých věcí potřebuje pomoc, jinak se obslouží
naslouchátko v P uchu
nosí brýle na dálku (P = 2D, L více, ale neví přesně kolik)
někdy nosí vycházkovou hůl v levé ruce
doma zvýšené WC
pravák

PA: důchodce, dříve učila matematiku a fyziku na katedře elktrotechniky VŠCHT
SpA: dříve běh na dlouhé tratě, lyžování, lehká atletika, nyní si doma „občas
zacvičí“
GA: 2 porody, potraty 0
r. 1960 – komplikovaný porod, dokončen císařským řezem, syn se narodil zdravý
47

r. 1965 – předčasný porod v 6. měsíci, dcera při něm zemřela
Menses měla do 43 let, kdy byla provadena hysterktomie, nyní gynekol. obtíže
nemá
FA: Hormony ŠŽ - Euthyrox 125, Prestarium, Prenmasa 4 mg, Helicid 20,
Tanakan, Warfarin 4, Betaserc 16, Apo Seleg, Avertin 16, Calcichew D3, Aucin,
Oxyphyllin, na oči – Timo-comod 0,25%, Allergocrom
AA: Tetracyklin, Streptomycin
NO: bolesti a snížený rozsah bohybu ramen, artróza kolenních klobů
- ve 43 l (1975) po hysterektomii začaly pacientce obtíže s velkými klouby
(hlavně s koleny a začaly jí otékat prsty rukou – revmatoidní artritida nebyla potvrzena) a
páteří. Od r. 1984 ji postupně začala bolet ramena; začala užívat kortikoidy – ty
nezabraly, později došlo ke spontánní nápravě. Potíže se znovu vrátily po operacích v r.
2003, kdy jí začala bolet hlavně kolena (jako terapii na ně přikládala led). Po dalších
operacích r. 2006 ji začala velmi bolet ramena. V poslední době došlo k výraznému
zhoršení obtíží – bolesti a omezení rozsahu pohybu ramenních kloubů, více vlevo se
současnými bolestmi svalů horních končetin. Objevila se také bolest v P koleni a krční
páteři, dost často se jí točí hlava. Koncem prosince 2009 měla při současném nachlazení
teploty, kdy se její bolesti ještě zhoršily. Poslední dobou se v noci budí kvůli bolesti při
změnách polohy.
Abuzus: Nekuřák, alkohol pije příležitostně, kávu 2x denně

Status praesens
Obj.: Lucidní, plně orientovaná všemi kvalitami, dýchání čisté. Pacientka dobře
48

spolupracuje.
výška = 1,51 m
váha = 63 kg
BMI = 27,63
TK = 120/70
Subj.: Přichází pro výrazné zhoršení bolestí ramen (bolí ji i svaly na pažích) v
poslední době. Vlevo jsou horší. Má potíže se sebeobsluhou (česání, čištění zubů atd.). V
noci se budí pro bolesti ramen při změnách polohy.

3.2.2 Výpis z dokumentace pacienta:
Krční páteř – Osa Cp je vybočena doleva, uncovertebrální artróza, napřímená
lordóza, snížené ploténky C4 a C6, těla obratlů jsou remodelována osteofyty. Pruhovitá
struktura C6 (možná hemangiom).
Hrudní páteř - dextroskolióza s rotací těl obratlů doleva, hyperkyfóza, poróza,
klínovité deformace obratlů Th7 a Th8, kde jsou snížené plotny s remodelací těl návalky
Bederní páteř

- sinistroskolióza s rotací těl obratlů doprava, hyperlordóza,

poróza, snížené ploténky L1-4, lehká subluxace obratle L4 proti L5
Ramenní klouby - hlavice humeru oploštělé a rozsáhle remodelované mohutnými
návalky, štěrbina P glenohumerálního kloubu je zúžená
Loktetní klouby

– kondyly jsou remodelovány osteofyty, nejvýrazněji na

hlavičkách humeru; kloubní štěrbiny jsou bez zúžení
Ruce

- destruktivní artróza v IP1 i IP2 skloubení, oboustranná rizartróza,

Heberdenovy uzly
Kyčelní klouby - coxa vara, štěrbiny zúžené, hlavice femuru remodelované
osteofyty
Kolenní klouby - genua vara, štěrbina Pkolenního kloubu je mediálně téměř
zaniklá, subchondrální skleróza, kondyly i patelly jsou remodelované osteofyty
Nohy - valgosní postavení palců, kde jsou i výrazné degenerativní změny. Calcar
calcanei duplex bilat.
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Závěr :
Těžká poróza skeletu, osteoartróza na rukou, menší artrotické změny na nohou,
těžká oboustranná omartróza, artrotické změny obou loketních kloubů, gonartróza
(PDK– 4.st., LDK– 2.st.), patelofemorální artróza, coxartróza 2.-3. st. bilat., diskopatie
C4,C6 se spondylózou, výrazná skolióza a deformační spondylóza na hrudní i bederní
páteři.
(RÚ, 22.1.2010)

Vedlejší diagnózy:
Klínovité deformace těl obratlů z porozy, def. spondyloza na Th páteři M47.8
Gonarthrosa bilat. III.st. M17.9
Destruktivní arthroza na rukou M19.9
Astmoidní bronchitida

J42

Hypertenzní choroba I10
Hypakusis H90.1
St.p. revmatické horečce v mládí I00
St.p. totální strumektomii a odstranění příštítných tělísek v r. 06 Z90.8
St.p. hysterektomii a adnexetomii bilat. Z90.8
St.p. Sec. cesarea

O82.1

St.p. APPE, CHE, operaci pravé nadledviny pro adenom Z90.8
chronická pankreatitida

K86.1

St.p. plicní embolizaci v 3/05 I26.9
homozygotní mutace MTHFR, trvalá warfarinizace
Glaukom H40.8

Předchozí rehabilitace:
Opakované reahabilitace a lázeňské pobyty cca od r. 1955. Nyní je již asi 5 let
sledována v RÚ u MUDr. R. Svobodové.
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Indikace k RHB: Zhoršení bolestí ramenních kloubů při osteoporóze axiálního
skeletu.

3.2.3 Diferenciální rozvaha:
Z důvodu osteoartrózy, bolestí a omezeného rozsahu ramenních kloubů můžeme
očekávat sníženou svalovou sílu a hypotrofii pletencových svalů, reflexní změny jako
hypertonus, svalová zkrácení, kontraktury nebo triggerpointy, ale i omezenou
protažitelnost fascií, či sníženou posunlivost kůže a podkoží. Degenerativní změny v
kloubu mohou mít vliva na zhoršenou propriocepci. Pacientka může mít obtíže při
vykonávání běžných denních činností.
V souvislosti s osteoporózou se může vyskytnout vyosení páteře ve frontální
rovině, hrudí hyperkyfóza a bederní hyperlordóza, bolesti zad a z důvodu těchto změn
zase může být přítomen hypertonus paravertebrálních svalů zvláště v oblasti bederní
páteře a C/Th přechodu (což může sekundárně způsobovat další bolesti) a naopak
oslabení břišních svalů. S těmito svalovými dysbalancemi by se mohlo pojit i oslabení
HSS páteře.
Jako následek častých operací se u pacientky může objevit porušená funkce
břišních svalů, můžou být přítomny aktivní jizvy, či srůsty.
Kvůli artróze kolenních a kyčelních kloubů se u pacientky mohou objevovat
bolesti a snížený rozsah pohybu těchto kloubů a stejně jako u ramenních kloubů snížení
svalové síly, hypotrofie, hypertonus, svalová zkrácení, kontraktury, triggerpointy i
reflexní změny na kůži a podkoží. Dále by se mohly vyskytnout obtíže s chůzí ve smyslu
chybného sterotypu chůze, nejistoty, která také může souviset s možným zhoršením
propriocepce následkem degenerativních změn v kloubech.

3.3 Vstupní kineziologický rozbor
Vyšetření stoje
nadváha
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mírné titubace trupu
Dýchání: horní hrudní typ dýchání, mělké
:eduzepّ


šíře baze přiměřená
P špička více vytočená zevně
oploštěná příčná i podélná klenba bilat.
hallux vagus bilat., více vlevo
kladívkové prsty bilat
varosita kolen
otoky DKK sine
P SIAS výš
prsní rýha posunuta vpravo
L axiální rýha níž než P
P rameno výš
hypertrofie mm. trapezii bilat. (horní vlákna)
prominence L claviculy
:zboku



nveلanteverse p لrnيm
prominence břicha
bederní hyperlordosa
vrchol bederní lordosy v obl Th/L přech.
hrudní hyperkyfosa
v úrovni lopatek zřetelný gibbus
protrakce ramen
výrazný předsun hlavy
oploštělá krční lordosa
:zezadu



paty sym.
varixy sine bilat
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popliteální rýhy sym.
L subgluteální rýha výš
P SIPS výš
hrudní dextroskoliosa
bederní sinistroskoliosa
gibbus vpravo v úrovni lopatek
dolní úhel P lopatky o cca 3 cm výš
P rameno výš
hypertrofie mm. trapezii bilat. (horní vlákna)
prosáknutí MT v C/Th přech. a sacra
posun hlavy vlevo
Aspekce rukou:
Heberdenovy uzly a ulnární deviace IP2 kloubů:
konkrétně PHK – V. prst; LHK – II., III. a V. prst
- začaly se jí objevovat od cca 70 let, jsou nebolestivé
Páteř:


bederní hyperlordosa
vrchol bederní lordosy v obl Th/L přech.
hrudní hyperkyfosa
oploštělá يkrèn lordosa
HRUDNÍ DEXTROSKOLIOSA
BEDERNÍ SINISTROSKOLIOSA
GIBBUS VPRAVO V ÚROVNI LOPATEK

Rozvíjení páteře:
ANTEFLEXE –

KŘIVKA SE ROZVÍJÍ NEJVÍCE VE STŘEDNÍ

THP

AŽ

TH/L

PŘECH.;

V TÉTO OBL. SE TAKÉ NA P STRANĚ ZVÝRAZNÍ GIBBUS

RETROFLEXE – ZAKŘIVENÍ POUZE V LP, THP ZÚSTÁVÁ V KYFOTICKÉM DRŽENÍ
LATEROFLEXE VLEVO – ZALOMENÍ V TH/L PŘECH
LATEROFLEXE VPRAVO – TÉMĚŘ SE NEROZVÍJÍ
53

Dynamické zkoušky páteře (vzdálenosti):
THOMAYEROVA: 22 CM
ČEPOJEVOVA: 0 CM
SCHOBEROVA: 4 CM
STIBOROVA: 6 CM
OTTOVA INKLINAČNÍ: 1 CM
REKLINAČNÍ: 0 CM
LATEROFLEXE VPRAVO: 4 CM*
LATEROFLEXE VLEVO: 7 CM*

(*

VZDÁLENOST, O KTEROU SE PŘI LATEROFLEXI POSUNE PRSTY PO STEHNU

SMĚREM DOLŮ)

FORESTIEROVA FLECHE: 3 CM
Krční páteř
VZDÁLENOST BRADA – STERNUM: 2 CM
EXTENZE: 10°
ROTACE VLEVO: 35°
ROTACE VPRAVO: 30°
LATEROFLEXE VLEVO: 20°
LATEROFLEXE VPRAVO: 20°

Vyšetření chůze


BEZ OPORY, MÍRNĚ NEJISTÁ, POMALÁ, V MÍRNÉM PŘEDKLONU
BAZE MÍRNĚ ROZŠÍŘENÁ
ODLEHČUJE PDK
NEDOSTATEČNÉ ODVÍJENÍ PLOSKY NOHY BILAT

METATARSŮ)
CHYBÍ E V KYČELNÍM KLOUBU BILAT.
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(ODRÁŽÍ

SE OD HLAVIČEK

MALÝ SOUHYB HKK; LHK MENŠÍ SOUHYB NEŽ PHK
MINIMÁLNÍ SOUHYB TRUPU A RAMEN
HLAVA V PŘEDSUNU

modifikace chůze:
POZADU

–

EXTENZE NEVYCHÁZÍ Z KYČELNÍCH KLOUBŮ, ALE JE PROVÁDĚNA

POMOCÍ FLEXE KOLENNÍCH KLOUBŮ
PO PATÁCH - NEZVLÁDNE
PO ŠPIČKÁCH – NA ŠPIČKY SE POSTAVÍ, ALE PŘI CHŮZI ŠPATNĚ DRŽÍ ROVNOVÁHU
V PODŘEPU – ZVLÁDNE

Polohocit, pohybocit HKKch ch patologickڑيjىraznale bez v ,bilat ڑيslab :
.lezùلn

Goniometrie:
Vyšetřovaný kloub Rovina

P
Aktivně

L
Pasivně

Aktivně

Pasivně

45-0-70
70-0-0
*
55-0-70
10-0-130
80-0-100

15-0-10
15-0-0
*
25-0-40
10-0-125
70-0-105

40-0-60
45-0-0
*
50-0-65
10-0-125
70-0-110

0-0-115
25-0-10
45-0-25
0-0-100

0-0-105
20-0-10
45-0-20
0-0-105

0-0-110
25-0-10
45-0-20
0-0-110

HKK
Ramenní kl.

Loketní kl.
Radioulnární kl.

S
F
T
R**
S
R

20-0-10
20-0-0
*
30-0-50
10-0-130
80-0-110
DKK

Kyčelní kl.

Kolenní kl.

S
F
R
S

0-0-110
25-0-10
45-0-25
0-0-90

Tab. č. 2 - Goniometrie I

* Segment nelze uvést do výchozí polohy
** Měření provedeno v modifikované výchozí poloze (s loketním kloubem u těla)
Rozsah pohybu zápěstí a prstů orientačněkuىv enى
ّ impّ -
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ORIENTAČNÍ VYŠETŘENÍ SVALOVÉ SÍLY*
SEGMENT

POHYB

KRK

OBLOUKOVITÁ F

3-

TRUP

F

3-

RAMENNÍ KLOUB

F

3

3-

E

3

3

ZR

2

2

VR

3

3-

ABD

3

3-

ADD

3

3

3

3

LOPATKA

KAUDÁLNÍ POSUN. S

P

ADD

L

Tab. č. 3 - Orientační vyšetření svalové síly I

Hodnocení: škála 0-5 dle Jandy (0 – žádná aktivita, 1 – záškub, 2 – pohyb
proveden s vyloučením gravitace, 3 – pohyb proti gravtaci, 4 – pohyb proti malému
odporu, 5 – pohyb proti velkému odporu)
* Omezení rozsahu pohybu hypertonem a bolestivostí

Antropometrie:
HKK – OBVODY (CM):

P

L

BICEPS BRACHII (RELAX.)

29

27

BICEPS BRACHII (KONTR.)

30

29

PŘES LOKETNÍ KLOUB

23

23

PŘEDLOKTÍ

24

24

STEHNO

66

66

10 CM NAD KOLENEM

50

50

PŘES KOLENO

40

38

LÝTKO

28

28

NAD KOTNÍKY

21

21,5

METATARSY

23

23,5

DKK – OBVODY (CM)
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Délka DKK (cm):

P

L

ANATOMICKÁ

72

72

FUNKČNÍ

79

81

Tab. č. 4 - Antropometrie I

EXKURZE HRUDNÍKU: 1 CM

Pohybové stereotypy dle Jandy
Stereotyp abdukce v ramenním kloubu:
PRIMÁRNÍ ZAPOJENÍ M. TRAPEZIUS, M. DELTOIDEUS SE TÉMĚŘ NEZAPOJUJE
POZN. PRIMÁRNÍ ZAPOJENÍ TRAPÉZU I PŘI F ČI E V RAM. KL.

Stereotyp kliku – pro bolest nelze vyšetřit

Vyšetření HSS
1.

MيNIÈNلI BRPّKU SE

يST

HRUDNلÈ

يDOLN –

DECHOVÉHO STEREOTYPU

يENETّڑY V

يNICلMI SVALY A BRيNڑIBّSOUHRA MEZI لNEDOSTATEÈN .TJ ,UJEIّڑNEROZ يNلCHD
AKTIVOVAT SVALY
LYيS

ڑيTىV يI

ىSILN ىE

ZAPOJENPّ

CH SVALÙCH DECHOVPOMOCN

D O S T A T E È N لPACIENTKA NEDOK

;KUيSTI

HRUDNلÈ

–

TEST

يNIÈNلR B

يDOLN يENڑي
ّ ROZ يLNلPRO

LATER

يZAPOJEN .TJ ,EBER MU POHYBUيLNلKE KRANI يZلDOCH

HOيLNلPARAVERTEBR

يRAZNÉMU

ZAPOJENK V

يZلDOCH –

TEST

يX T E N È N E

ىLNلIMUJE MINHO SVALSTVA SE AKTIVيNڑIBّSKUPINA يLNلLATER ,SVALSTVA
يLNلLATER يMU

ZAPOJENيLNلK OPTIM

يZلNEDOCH –

EST FLEXE TRUPUT

HO SVALSTVAيNڑIBّSKUPINY
ZASTABILIZOVAT
OBLAST

ىE

D O S T A T E È N لPACIENTKA NEDOK

– ىKOLEN

VSED

يNلV E D Z

يBEDERN
CE

VEيV

,NEDOSTATEÈNÉ

–

ىVSED

RUىM SMيLNلDORZ-VENTRO
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ىTڑI ﯨNY

TىE A K C E

NA

ZM R

لdostateèn يchyb ;ho systémuيhlubokého stabilizaèn يoslaben :يZhodnocen
mi svalyيnڑibّa يnicلsouhra mezi br لsvalov

Vyšetření reflexních změn
kůžesti zadلè يhorn ,echodupّTh /posunlivost v oblasti C لenيns –
:jizev يenetّڑvy
- na P žeberním oblouku cca 8 cm
- pod fossa jugulare cca 6 cm
- laterální strana pravého prsu cca 3 cm
všechny jizvy jsou klidné a dobře protažitelné
- pod pupkem v mediální čáře cca 13 cm - snížená protažitelnost, změněná
trofika
podkožía sacra .echpّTh /oblasti C v يnلch tkkkىm يknutلsorp –
fasciem i يlnلrem kraniىsm .echpّTh /C .itelnost v oblprota لenيns –
يlnلitelnost thorakolumbprota .يsn ,mيlnلrem ventrىje a ramen sm ڑي,mيlnلkaud
remىku smيhrudn يm i fasciيlnلkaud-m i kranioيlnلkrani-rem kaudoىfascie sm
.mيlnلmedi-latero

svaly:
:TrP
m. infraspinatus bilat.
m. supraspinatus bilat.
m. trapezius bilat.
m. biceps brachii sin.
m. levator scapulae dx.
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hypertonus:
m. trapezius – horní vlákna bilat.
paravertebrální svaly v oblasti horní Thp, Th/L přechodu bilat., Lp vpravo
m. supraspinatus bilat
m. infraspinatus bilat
m. subscapularis bilat.
m. latissimus dorsi bilat.
m. pectoralis major bilat.
m. pectoralis minor bilat.

periostové body:
tuberculum minus humeri bilat.
angulus superior scapulae dx.

Vyšetření kloubní vůle:
omezená kloubní vůle:
L scapulo-thorakální kloub směrem do ADD i ABD
P scapulo thorakální kloub směrem do ADD i ABD
L gleno-humerální kloub směrem kaudálním a laterálním
P gleno-humerální kloub směrem kaudálním

Barthelův test všedních denních činností (ADL) I
1. najedení, napití

2. oblékání

Samostatně bez pomoci

10

S pomocí krájení, mazání

5

Neprovede

0

Samostatně bez pomoci

10

S pomocí

5
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x

x

3. koupání
4. osobní hygiena
5. kontinence moči

6. kontinence stolice

7. použití WC

8. přesun lůžko - židle

9. chůze po rovině

10. chůze po schodech

Neprovede

0

Samostatně nebo s pomocí

5

Neprovede

0

Samostatně nebo s pomocí

5

Neprovede

0

Plně kontinentní

10

Občas inkontinentní

5

Inkontitnentní, katetrizován

0

Plně kontinentní

10

Občas inkontinentní

5

Inkontitnentní

0

Samostatně bez pomoci

10

S pomocí

5

Neprovede

0

Samostatně bez pomoci

15

S malou pomocí

10

S větší pomocí

5

Neprovede

0

Samostatně nad 50 m

15

S pomocí nad 50 m

10

Na vozíku 50 m

5

Neprovede

0

Samostatně bez pomoci

10

S pomocí

5

Neprovede

0
85 bodů

Skóre:
Tab. č. 5 - Barthel score I

Hodnocení :
0 – 40 bodů = vysoce závislý
45 – 60 bodů = závislost středního stupně
65 – 95 bodů = lehká závislost
100 bodů = nezávis lý
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x
x

x
x

x

x

x

x

Kvalita provedení ADL:
1. někdy problém např. s polévkou (třes rukou). Dále potíže při vaření, mytí
nádobí – neudrží ruce vysoko, aby dosáhla do dřezu – bolesti, malý RP
2. pomoc: ponožky, podprsenka, tričko oblékne s velkými obtížemi
3. nezvládne si umýt hlavu, do a z vany přelézá pomocí madla
4. pomoc při česání, čištění zubů s obtížemi
7. zvýšené WC
10. nahoru sama, dolů s pomocí

Závěr vyšetření:
لM .zoupolyartrَho skeletu a يlnلzou axiosteoporَpacientka s

لlet77

,zouosteoartrَch enposti ىch kloubù oboustrannيchronické bolesti ramenn
rozsahu يenيraznému snlo k vڑily a doڑvelmi zhor ىdob يkteré se v posledn
z dùvodu hypertonu (ceيv ىna levé stran)rù ىech smڑpohybu do v
يnلvلi vykonpّ يcيTento stav je pro pacientku omezuj .ch svalùpletencov
.لstaènىsob يèinnost ىinڑak ve vetڑje v ,ch aktivitيch dennnﯨb
Objektivně: Výrazně omezený aktivní rozsah pohybu v ramenních kloubech do
směru F, E, ABD, ZR a VR, kdy je ukončen zarážkou a bolestí. Při pasivních pohybech je
tento rozsah větší, jeho postupné omezování (ve smyslu „tuhosti“) až do patologické
bariéry je plynulé. patologická bariéra má charakter měkké svalové zarážky a v tuto
chvíli se také dostavuje velká bolestivost. Omezený rozsah pohybu je i v kolenních a
kyčelních kloubech. V pletencových svalech RK a paravertebrálních svalech je palpačně
hypertonus s četnými spoušťovými body. V měkkých tkáních (fascie, kůže, podkoží)
jsou přítomny reflexní změny. Síla svalová je snížená, ale nemyslím, že by se jednalo
přímo o svalové oslabení; testování proti odporu není téměř vůbec možné z důvodu velké
bolestivosti. U pacientky je také výrazně oslabený hluboký stabilizační systém páteře.
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3.4 Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán
Krátkodobý terapeutický plán:


snížení tonu hypertonických pletencových svalů
snížení bolestivosti ramenních kloubů
ovlivnění reflexních změn kůže a podkoží, zmírnění prosáknutí měkkých tkání
zlepšit protažitelnost fascií
nácvik správného stereotypu ABD a F v ramenním kloubu
zvýšení aktivního rozsahu pohybu z hlediska funkčnosti HKK tak, aby pacientka

byla schopná plné sebeobsluhy
posílení HSS páteře

Dlouhodobý terapeutický plán:


nácvik stereotypu chůze



další posilování HSS páteře
vyšetření a případná terapie kolenních a kyčelních kloubů
cvičení při osteoporóze s cílem stimulovat pomocí dostatečné pohybové zátěže

zpevňování skeletu a zlepšování stability z důvodu prevence pádu.


výběr kompenzačních pomůcek – ortopedické vložky do bot



přizpůsobení domácnosti (ve vztahu k omezení v ramenních kloubech, tzn.
přizpůsobit omezenému rozsahu pohybu tak, aby je pacientka během ADL zbytečně
nepřetěžovala)

3.5 Průběh terapie
____________________________________________________________________
Datum: 25. 1. 2010
Status praesens: Viz výše
Cíl dnešní terapeutické jednotky:
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kineziologický rozbor
snížení tonu pletencových svalů
snížení tonu paravertebrálních a trapézových svalů



ovlivnění prosáknutí v C/Th a L/S přechodu



يitelnost fasciit protaڑzlep ,thorakolumbalis .f ,je a ramen ڑي,.echpّTh /C )
(kuيfascie hrudn
Návrh trapie:



PIR A TMT NA HYPERTONICKÉ SVALY
PROTAŽENÍ ZKRÁCENÝCH FASCIÍ

Provedení:


VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR (VIZ VÝŠE)

TMT NA MM. TRAPEZII A PARAVERTEBRÁLNÍ SVALY
PROTAŽENÍ FASCIÍ (FASCIE

C/TH PŘECHODU DO SMĚRU KRANIÁLNĚ I KAUDÁLNĚ,

FASCIE V OBLASTI ŠÍJE A RAMEN SMĚREM VENTRÁLNĚ, F. THORAKOLUMBALIS VE SMĚRU
KRANIO-KAUDÁLNÍM

I

KAUDO-KRANIÁLNÍM,

FASCIE

HRUDNÍKU

VE

SMĚRU

LATERO-MEDIÁLNÍM)

PIR

NA HYPERTONICKÉ SVALY

(M.

TRAPEZIUS

–

HORNÍ VLÁKNA BILAT., M.

SUPRASPINATUS BILAT., M. INFRASPINATUS BILAT, M. SUBSCAPULARIS, M. LATISSIMUS
DORSI, M. PECTORALIS MAJOR, M. PECTORALIS MINOR, M. BICEPS BRACHII SIN.)

Výsledek:
SUBJ.: PACIENTKA SE PO VYŠETŘENÍ CÍTÍ UNAVENÁ A DOŠLO K MÍRNÉMU UVOLNĚNÍ
NAPĚTÍ V ZÁDECH.

OBJ.: FASCIE C/TH
FASCIE

HRUDNÍKU

PŘECHODU, OBLASTI ŠÍJE A RAMEN, F. THORAKOLUMBALIS A

JSOU

PROTAŽITELNÉ

VE

VŠECH

SMĚRECH,

NAPĚTÍ

V

PARAVERTEBRÁLNÍCH SVALECH A SVELECH PLETENCE RAMENNÍHO SE VÝRAZNĚ
NEZMĚNILO.

Autoterapie: 0
Kódy: ;(9:30-9:00)x 2 21225 ,(9:00-8:30)x 2 21413 ,(8:30-8:00) 21001
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902odbornost
POZNÁMKY: 0

____________________________________________________________________
Datum: 26. 1. 2010
Status praesens:
Subj.:Mimo bole stí ramen pacientka cítí ještě ostrou, palčivou bolest „mezi
lopatkami“
Obj.: TrP v horních vláknech m. trapezius dx.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:


snížení tonu hypertonických svalů pletence ramenního (flexory, extenzory, rotátory a
adduktory)
odstranění TrP v m. trapezius a m. biceps brachii
posílení HSS
obnovení kloubní vůle v gleno-humerálním a scapulo-thorakálním kloubu
ovlivnění prosáknutí MT v C/Th a L/S přechodu
Návrh trapie:



PIR a TMT na hypertonické svaly
TMT a tlaková terapie na TrP
HSS يnلposilov
MOBILIZACE DLE LEWITA

TMT NA PROSÁKNUTÍ MT
PROVEDENÍ:


MÍČKOVÁNÍ MT V OBL. C/TH A L/S PŘECH.

TMT,

MÍČKOVÁNÍ

-

PARAVERTEBRÁLNÍ SVALY V OBLASTI HORNÍ

THP, TH/L

PŘECHODU BILAT., LP VPRAVO

MĚKKÉ

TECHNIKY A TLAKOVÁ TERAPIE NA

TRP

V M. INFRASPINATUS BILAT.,

M. SUPRASPINATUS BILAT., M. TRAPEZIUS BILAT., M. BICEPS BRACHII SIN., M. LEVATOR
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SCAPULAE DX.



PIR na m. trapezius – horní vlákna bilat., m. supraspinatus bilat., m. infraspinatus
bilat, m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. pectoralis major, m. pectoralis minor,
m. biceps brachii sin.



MOBILIZACE DLE

ABD, P

LEWITA (L

SCAPULO

SCAPULO-THORAKÁLNÍ KLOUBU SMĚREM DO

THORAKÁLNÍM

GLENO-HUMERÁLNÍ

KLOUBU

KLOUBU

SMĚREM

SMĚREM

DO

KAUDÁLNÍM

A

ADD

I

ADD

I

ABD, L

LATERÁLNÍM,

P

GLENO-HUMERÁLNÍHO KLOUBU SMĚREM KAUDÁLNÍM)



posilování HSS – vsedě na lehátku; cviky – č. 1) terapeut se prostřednictvím úměrně
silných tlaků a „postrků“ směřovaných v různém směru na trup pacienta snaží
vychýlit jeho těžiště, pacient na něj musí rychle reagovat a snažit se održet trup „na
místě“; č. 2) pacient sám přenáší těžiště těla tím, že naklání trup dopředu, dozadu a do
stran. Tento pohyb provádí takovou mírou, aby neztratil rovnováhu, postupem česu
se ale snaží tyto rozsahy zvyšovat; č. 3) pacient sedí na lehátku a snaží se nadlehčit až
nadzvednout vždy jednu DK nad zem tak, aby nedošlo k vychýlení trupu (dále jen
„balanční cviky“)
Výsledek:
.USTOUPILA “M E Z I

L O P A T K A M I „ BOLEST

:.U B J S

OBJ.: TONUS V PLETENCOVÝCH SVALECH SE MÍRNĚ SNÍŽIL, DOŠLO K ODSTRANĚNÍ
TRP V M. TRAPEZIUS. TRP V M. BICEPS BRACHII SE ZMENŠIL, ALE PŘETRVÁVÁ. MOBILIZACI
PACIENTKA SNÁŠELA DOBŘE; DOŠLO KE ZVÝŠENÍ KLOUBNÍ VŮLE VA ZMIŇOVANÝCH
SEGMENTECH, S LEPŠÍM VÝSLEDKEM NA PRAVÉ STRANĚ.

Autoterapie: (x5)trapezii dle Zbojana .st mmلè يAGR na horn
Kódy: 902odbornost ;(9:00-8:30)x 2 21225 ,(8:30-8:00)x 2 21413
____________________________________________________________________
DATUM: 27. 1. 2010
STATUS PRAESENS:
SUBJ.: PACIENTKU

STÁLE BOLÍ RAMENA, ALE BOLEST

„MEZI

LOPATKAMI“ SE

BĚHEM VČEREJŠKA JIŽ NEOBJEVILA.

OBJ.: TONUS V PLETENCOVÝCH SVALECH SE BĚHEM NOCI ZASE ZVÝŠIL, TRP V M.
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TRAPEZIUS SE ZNOVU NEOBJEVIL.

TRP

V

L

M. BICEPS BRACHII JE MENŠÍ, NEŽ VČERA.

KLOUBNÍ VŮLE V GLENOHUMERÁLNÍM KLOUBU I SKAPULO-THORAKÁLNÍM SPOJENÍ JE NA
OBOU STRANÁCH OPĚT SNÍŽENÁ.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:


SNÍŽENÍ TONU HYPERTONICKÝCH SVALŮ RAMENNÍHO PLETENCE.
POSÍLENÍ HSS
ZLEPŠENÍ STEREOTYPU ABD V RK
OBNOVENÍ KLOUBNÍ VŮLE SCAPULO-THORAKÁLNÍHO A GLENOHUMERÁLNÍHO

KLOUBU
OVLIVNĚNÍ PROSÁKNUTÍ MT V C/TH A L/S PŘECHODU
ODSTRANĚNÍ TRP V M. BICEPS BRACHII SIN.
INSTRUKTÁŽ PACIENTKY O AUTOTERAPII – AGR DLE ZBOJANA NA HORNÍ ČÁST MM.
TRAPEZII

Návrh trapie:


PIR a PNF – technika kontrakce - relaxace na hypertonické svaly



NÁCVIK STEREOTYPU ABD V RAMENNÍM KLOUBU
PIR A TMT NA TRP
CVIČENÍ NA POSÍLENÍ HSS
MOBILIZACE DLE LEWITA

TMT NA PROSÁKNUTÍ MT
Provedení:


MÍČKOVÁNÍ MT V OBL. C/TH A L/S PŘECH.

PIR

NA HYPERTONICKÉ SVALY

(M.

TRAPEZIUS

–

HORNÍ VLÁKNA BILAT., M.

SUPRASPINATUS BILAT., M. INFRASPINATUS BILAT, M. SUBSCAPULARIS, M. LATISSIMUS
DORSI, M. PECTORALIS MAJOR, M. PECTORALIS MINOR, M. BICEPS BRACHII SIN.)

PIR A JEMNÁ TLAKOVÁ TERAPIE NA TRP V L BICEPS BRACHII.
PNF:
PNF: II.

RELAXACE M. TRAPEZIUS, M. SUPRASPINATUS, M. INFRASPINATUS POMOCÍ

DIAGONÁLA

-

FLEKČNÍ VZOREC PRO

HK

TECHNIKOU KONTRAKCE

-

RELAXACE,

RELAXACE M. PECTORALIS MINOR A M. PECTORALIS MAJOR (STERNÁLNÍ ČÁST) POMOCÍ
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PNF: II. DIAGONÁLA - EXTENČNÍ VZOREC PRO HK TECHNIKOU KONTRAKCE - RELAXACE,
RELAXACE M. PECTORALIS MAJOR (CLAVICULÁRNÍ ČÁST) POMOCÍ
FLEKČNÍ VZOREC PRO

PNF: I.

DIAGONÁLA

-

HK TECHNIKOU KONTRAKCE - RELAXACE, RELAXACE M. LEVATOR

SCAPULAE A M. LATISSIMUS DORSI POMOCÍ

PNF: I. DIAGONÁLA – EXTENČNÍ VZOREC PRO

HK TECHNIKOU KONTRAKCE – RELAXACE
MOBILIZACE DLE

LEWITA (L SCAPULO-THORAKÁLNÍ KLOUBU SMĚREM DO ADD I

ABD, P SCAPULO THORAKÁLNÍ KLOUBU SMĚREM DO ADD I ABD, L GLENO-HUMERÁLNÍ
KLOUBU SMĚREM KAUDÁLNÍM A LATERÁLNÍM,

P

GLENO-HUMERÁLNÍ KLOUBU SMĚREM

KAUDÁLNÍM)
NÁCVIK STEREOTYPU

ABD – VSEDĚ NA LEHÁTKU (PACIENTKA SEDÍ NA LEHÁTKU

PŘED ZRCADLEM A POMALU ZVEDÁ PAŽI DO ABDUKCE.
PRIMÁRNÍ

AKTIVACI

M.

DELTOIDEUS

A

OMEZENÍ

VĚDOMĚ

AKTIVACE

SE PŘI TOM SNAŽÍ O
M.

TRAPEZIUS.

JE

ZAINSTRUOVÁNA TAK, ABY PŘI ZNÁMKÁCH AKTIVACE M. TRAPEZIUS POHYB UKONČILA A
POMALU PAŽI ADDUKOVALA NAZPĚT. ROZSAH POHYBU SE SNAŽÍ NEUSTÁLE ZVĚTŠOVAT.)
CVIKY NA POSÍLENÍ HSS – BALANČNÍ CVIKY VSEDĚ NA LEHÁTKU
PACIENTKA BYLA INSTRUOVÁNA A ZACVIČENA PRO PROVÁDĚNÍ

ZBOJANA

NA HORNÍ ČÁST MM. TRAPEZII JAKO AUTOTERAPIE.

BYLA

AGR

DLE

POUČENA O POČTU

OPAKOVÁNÍ (5X) I O ZPŮSOBU PROVEDENÍ (20 VTEŘIN KONTRAKCE, 20 VTEŘIN RELAXACE).

BYLO JÍ TAKÉ DÁNO ZA ÚKOL TENTO CVIK PROVÁDĚT CO NEJČASTĚJI ZA DEN.
Výsledek:
.M ,INFRASPINATUS .M ,SUPRASPINATUS .TONU
VÙLE VE
V

,CH

يL O U B N K .LATISSIMUS
BYLA

RUىDO SM

OBNOVENAلNA

ىNA

PRAVÉ STRAN

يE N يKE

SN LOڑO D

:.B J O

DORSI .LEVATOR SCAPULAE A M .M ,PECTORALIS MAJOR
OBOU

ىILA

STRAN

يM

ZAÈALA NA VYCH

SPOJENيLNلTHORAK-SCAPULO

HLAVNڑCH KLOUBECH SE ZVيLNلGLENOHUMER

TKUلYKAZOVALA ZPOÈCH CVIKÙ PACIENTKA VيBALANÈN

ىTڑI ﯨT يLENALE

V M

يNلKOLIKA

يNىDلI

ZOPAKOVىPO N

PROVPّ .HOيLNلKAUD

,VELKOU

NESTABILITU

.REAGOVAT LÉPE
Autoterapie: (x5)trapezii dle Zbojana .st mmلè يAGR na horn
Kódy: ;(9:45-9:00) 21221 ,(9:00-8:30)x 2 21225 ,(8:30-8:00)x 2 21413
902odbornost
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POZNÁMKY: 0
____________________________________________________________________
Datum: 28. 1. 2010
Status praesens:
Subj.: Pacientku bolí jí „za krkem“ – v noci se „přeležela“.
Obj.: Opět nález TrP v m. trapezius dx. – horní část.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:


snížení tonu hypertonických svalů pletence ramenního (flexory, extenzory, rotátory a
adduktory)
.trapezius dx .TrP v m يnىodstran
POSÍLENÍ HSS
ODSTRANĚNÍ TRP V M. BICEPS BRACHII SIN.
NÁCVIK SPRÁVNÉHO STEREOTYPU ABD V RK
OBNOVENÍ KLOUBNÍ VŮLE SCAPULO-THORAKÁLNÍHO A GLENOHUMERÁLNÍHO

KLOUBU
OVLIVNĚNÍ PROSÁKNUTÍ MT V C/TH A L/S PŘECHODU

Návrh trapie:


PNF - TECHNIKA KONTRAKCE – RELAXACE
TMT A PIR NA TRP
POSILOVÁNÍ HSS
NÁCVIK STEREOTYPU ABD A F V RAMENNÍM KLOUBU BILAT
MOBILIZACE DLE LEWITA

TMT NA PROSÁKNUTÍ MT
Provedení:


MÍČKOVÁNÍ MT V OBL. C/TH A L/S PŘECH.

TMT NA TRP V M. TRAPEZIUS DX.
TMT A PIR NA TRP V M. BICEPS BRACHII SIN.
.II :PNF يIPOMOC .M ,SUPRASPINATUS .M ,TRAPEZIUS .RELAXACE
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M

:PNF

.RELAXACE

M ,RELAXACE

-

HK

TECHNIKOU KONTRAKCE

.II :PNF يPOMOC (STلÈ يLNلSTERN)

VZOREC PRO

PECTORALIS MAJOR

يFLEKÈN -

.PECTORALIS

LAلDIAGON
MINOR A M

.RELAXACE M ,RELAXACE - IKOU KONTRAKCETECHN HK VZOREC PRO يEXTENÈN - LAلDIAGON
يFLEKÈN .LEVATOR

.I :PNF يPOMOC (STلÈ يRNلCLAVICUL)

SCAPULAE A M .RELAXACE M ,RELAXACE

TECHNIKOU
RELAXACE

LAلDIAGON

-

PECTORALIS MAJOR

TECHNIKOU KONTRAKCE

HK

VZOREC PRO

KH VZOREC PRO يEXTENÈN – LAلDIAGON .I :PNF يOCLATISSIMUS

DORSI POM

– KONTRAKCE

MOBILIZACE DLE

LEWITA (L SCAPULO-THORAKÁLNÍ KLOUBU SMĚREM DO ADD I

ABD, P SCAPULO THORAKÁLNÍ KLOUBU SMĚREM DO ADD I ABD, L GLENO-HUMERÁLNÍ
KLOUBU SMĚREM KAUDÁLNÍM A LATERÁLNÍM,

P

GLENO-HUMERÁLNÍ KLOUBU SMĚREM

KAUDÁLNÍM)
NÁCVIK STEREOTYPU ABD A F V RK BILAT
POSILOVÁNÍ HSS – BALANČNÍ CVIKY VSEDĚ NA LEHÁTKU

Výsledek:
.BICEPS
.يNAD

BRACHII .I V M

NORMOTONI

ىTڑLE

,.TRAPEZIUS

JE V O LN P

PR T يNىLO

K ODSTRANڑO D

:.B J O

JE JEلAK STڑAV ,I L يCH SVALECH SE SNO N U S V P L E T E N C O V T

A C I E N T K A P .RÙىECH SMڑDO V

ڑيJىO H Y B

DX .V M

.يCE

لCH

OBLASTECH VOLNOVANZMIٍVÙLE JE VE

يL O U B N K

STABILNيCH MNOHEM VيCH CVICيI BALANÈNPّDNES BYLA

.VROREC يI EXTENÈN يLY FLEKÈNلDIAGON .I RUىZEJMÉNA VE SM
SUBJ.: PACIENTKA SE CÍTÍ UVOLNĚNĚ.
Autoterapie: (x5)trapezii dle Zbojana .st mmلè يnAGR na hor
Kódy: ;(9:45-9:00) 21221 ,(9:00-8:30)x 2 21225 ,(8:30-8:00)x 2 21413
902odbornost
POZNÁMKY: 0

____________________________________________________________________
Datum: 29.1.2010
69

Cíl dnešní terapeutické jednotky:


kineziologický rozbor kontrolní
snížení tonu hypertonických svalů pletence ramenního (flexory, extenzory,

rotátory a adduktory)
nácvik stereotypu ABD a F v ramenních kloubech
posilování HSS a dolních fixátoru lopatek
odstranění TrP v m. biceps brachii
obnovení kloubní vůle gleno-humerálního kloubu
ovlivnění prosáknutí MT v C/Th a L/S přechodu
instruktáž pacientky o další autoterapii – posilování dolních fixátorů lopatek (dále
jen DFL)
Návrh trapie:


PIR na hypertonické svaly
TMT a PIR na TrP
posilování HSS vsedě
nácvik stereotypu ABD a F bilat
mobilizace dle Lewita
TMT na prosáknutí MT
posilování DFL
Provedení:



míčkování MT v obl. C/Th a L/S přech.
PIR na hypertonické svaly (m. trapezius – horní vlákna bilat., m. supraspinatus

bilat., m. infraspinatus bilat, m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. pectoralis major,
m. pectoralis minor, m. biceps brachii sin.)
PIR a jemná tlaková terapie na TrP v m. biceps brachii sin.
70

mobilizace dle Lewita (L gleno-humerální kloubu směrem kaudálním)
posilování DFL vleže na zádech na lehátku (stahování lopatek směrem
mediokaudálním)
nácvik stereotypu ABD a F bilat vsedě
posilování HSS – balanční cviky vsedě
pacientka byla zainstruována a zacvičena ve správném provedení cviků na
posilování DFL. (Provedení: Výchozí poloha vleže na zádech s pokrčenými DKK, HKK
volně podél těla. Pacientka stahuje s výdechem lokty směrem kaudálním a zároveň se
snaží přitahovat lopatky směrem k páteři. Počet opakování 5x.) Zároveň byla poučena o
tom, že tomuto cvičení má vždy předcházet relaxace horní časti mm. trapezii.

Kontrolní goniometrické vyšetření ramenního kloubu
Vyšetřovaný

Rovina

kloub
Ramenní kl.

S
F
T
R**

P
Aktivně
20-0-15
25-0-0
*
35-0-55

L
Pasivně
45-0-75
80-0-0
*
60-0-70

Aktivně
15-0-15
20-0-0
*
30-0-45

Pasivně
40-0-65
50-0-0
*
55-0-65

Tab. č. 6 - Gonimetrie II

* Segment nelze uvést do výchozí polohy
** Měření provedeno v modifikované výchozí poloze (s loketním kloubem u těla)

Závěr vyšetření: rozsahu pohybu do flexe a يenڑrnému zvيlo k mڑDo
le se u obou HKKلD

.ىtak aktivn ,ىabdukce u obou HKK a to jak pasivn

.m pohybuيi aktivnpّrotace يnvnitّi يil i rozsah pohybu do zevnڑzv ىrnيm
.ilaيnesn ىraznch kloubù se vيBolestivost svalù a ramenn
VÝSLEDEK:
OBJ.: DOŠLO K ZVÝŠENÍ AKTIVNÍHO I PASIVNÍHO ROZSAHU V KLOUBU NÁSLEDKAM
SNÍŽENÍ TONU SVALŮ PLETENCE RAMENNÍHO.

PODAŘILO

GLENO-HUMERÁLNÍM KLOUBU DO KAUDÁLNÍHO SMĚRU.
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SE OBNOVIT KLOUBNÍ VŮLI V

Autoterapie:


AGR na horní část mm. trapezii dle Zbojana (5x),
POSILOVÁNÍ

DFL

VLEŽE

NA

ZÁDECH

–

STAHOVÁNÍ

LOPATEK

SMĚREM

MEDIOKAUDÁLNÍM (5X)

Kódy: ;(9:15-9:00) 21003 ,(9:00-8:30)x 2 21225 ,(8:30-8:00)x 2 21413
902odbornost
Poznámky: 0

____________________________________________________________________
DATUM: 1. 2. 2010
STATUS PRAESENS:
SUBJ.: PO VÍKENDU SE CÍTÍ „ZATUHLÁ“.
OBJ.:

ZNOVU SE OBJEVIL

TRP

V

L

BICEPSU, OMEZENÁ KLOUBNÍ VŮLE

L

GLENO-HUMERÁLNÍHO KL. VE SMĚRU KAUDÁLNÍM.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:


SNÍŽENÍ

TONU

HYPERTONICKÝCH

SVALŮ

PLETENCE

RAMENNÍHO

(FLEXORY,

EXTENZORY, ROTÁTORY A ADDUKTORY)
NÁCVIK SPRÁVNÉHO STEREOTYPU ABD A F V RAMENNÍM KLOUBU BILAT.
POSÍLENÍ HSS
OBNOVENÍ KLOUBNÍ VŮLE GLENO-HUMERÁLNÍHO KLOUBU VE SMĚRU KAUDÁLNÍM
ODSTRANĚNÍ TRP V M. BICEPS BRACHII SIN.
OVLIVNĚNÍ PROSÁKNUTÍ MT V C/TH A L/S PŘECHODU

Návrh trapie:


PIR A PNF - TECHNIKA KONTRAKCE – RELAXACE NA HYPERTONICKÉ SVALY
TMT A PIR NA TRP
POSILOVÁNÍ HSS POMOCÍ BALANČNÍ PODLOŽKY
NÁCVIK STEREOTYPU ABD A F V RK
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MOBILIZACE DLE LEWITA

TMT NA PROSÁKNUTÍ MT
Provedení:


MÍČKOVÁNÍ MT V OBL. C/TH A L/S PŘECH.

TMT - MÍČKOVÁNÍ M. TRAPEZIUS
PIR

NA HYPERTONICKÉ SVALY

(M.

TRAPEZIUS

–

HORNÍ VLÁKNA BILAT., M.

SUPRASPINATUS BILAT., M. INFRASPINATUS BILAT, M. SUBSCAPULARIS, M. LATISSIMUS
DORSI, M. PECTORALIS MAJOR, M. PECTORALIS MINOR, M. BICEPS BRACHII SIN.)

PNF:
PNF: II.

RELAXACE M. TRAPEZIUS, M. SUPRASPINATUS, M. INFRASPINATUS POMOCÍ

DIAGONÁLA

-

FLEKČNÍ VZOREC PRO

HK

TECHNIKOU KONTRAKCE

-

RELAXACE,

RELAXACE M. PECTORALIS MINOR A M. PECTORALIS MAJOR (STERNÁLNÍ ČÁST) POMOCÍ

PNF: II. DIAGONÁLA - EXTENČNÍ VZOREC PRO HK TECHNIKOU KONTRAKCE - RELAXACE,
RELAXACE M. PECTORALIS MAJOR (CLAVICULÁRNÍ ČÁST) POMOCÍ
FLEKČNÍ VZOREC PRO

PNF: I.

DIAGONÁLA

-

HK TECHNIKOU KONTRAKCE - RELAXACE, RELAXACE M. LEVATOR

SCAPULAE A M. LATISSIMUS DORSI POMOCÍ

PNF: I. DIAGONÁLA – EXTENČNÍ VZOREC PRO

HK TECHNIKOU KONTRAKCE – RELAXACE
PIR A JEMNÁ TLAKOVÁ TERAPIE NA TRP V M. BICEPS BRACHII SIN.
MOBILIZACE DLE LEWITA (L GLENO-HUMERÁLNÍ KLOUBU SMĚREM KAUDÁLNÍM)
NÁCVIK STEREOTYPU ABD A F BILAT VSEDĚ NA LEHÁTKU
POSILOVÁNÍ HSS – BALANČNÍ CVIKY VSEDĚ NA LEHÁTKU S BALANČNÍ PODLOŽKOU

–

ČOČKOU (POZN.: CVIKY PROBÍHAJÍ STEJNĚ JAKO DOTEĎ, POUZE PACIENTKA PŘI JEJICH

PROVÁDĚNÍ SEDÍ JEŠTĚ NAVÍC NA BALANČNÍ PODLOŽCE)

Výsledek:
VÙLE

يKLOUBN

,NىDSTRANBICEPS

BRACHII

BYL

O

.V

M

PR T

:.B J O

A C I E N T K A P .M BYLA OBNOVENAيLNلRU KAUDىMHO KLOUBU VE SيLNلHUMER-GLENO

ىHLAVN ,I L يPALPAÈNE

SE TONUS SN ,EDOBّI RTONU REAGOVALA VELMDNES NA TERAPII HYPE

CE JA PACIENTKAPODLO

يCVIKÙ NA BALANÈN يNىDلI PROVPّ .ASEّ يRNلAXILL يNA ZADN

.يVELMI NESTABILN
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SUBJ.: SVALY VNÍMÁ UVOLNĚNĚJŠÍ, ALE JE UNAVENÁ.
Autoterapie:


AGR na horní část mm. trapezii dle Zbojana (5x)
POSILOVÁNÍ

DFL

VLEŽE

NA

–

ZÁDECH

STAHOVÁNÍ

LOPATEK

SMĚREM

MEDIOKAUDÁLNÍM (5X)

KÓDY: ;(9:45-9:00) 21221 ,(9:00-8:30)

X2

21225 ,(8:30-8:00)

X2

21413

902 ODBORNOST
Poznámky: 0

____________________________________________________________________
DATUM: 2. 2. 2010
STATUS PRAESENS:
SUBJ.: TOČÍ SE JÍ HLAVA A JE UNAVENÁ. PRÝ ŠPATNĚ SPALA.
OBJ.: KLOUBNÍ

VŮLE BEZ OMEZENÍ,

TRP

V M. BICEPS BRACHII SIN. SE ZNOVU

NEOBJEVIL.

Cíl dnešní terapeutické jednotky:


SNÍŽENÍ

TONU

HYPERTONICKÝCH

SVALŮ

PLETENCE

RAMENNÍHO

(FLEXORY,

EXTENZORY, ROTÁTORY A ADDUKTORY)
NÁCVIK SPRÁVNÉHO STEROTYPU ABD A F V RK BILAT.
POSÍLENÍ HSS
OVLIVNĚNÍ PROSÁKNUTÍ MT V C/TH A L/S PŘECHODU

Návrh trapie:


PIR A PNF - TECHNIKA KONTRAKCE – RELAXACE NA HYPERTONICKÉ SVALY
NÁCVIK SPRÁVNÉHO STEREOTYPU ABD A F V RK
POSILOVÁNÍ HSS VSEDĚ NA LEHÁTKU POMOCÍ BALANČNÍ POMŮCKY

TMT NA PROSÁKNUTÍ MT
Provedení:
74



MÍČKOVÁNÍ MT V OBL. C/TH A L/S PŘECH.

PNF:
PNF: II.

RELAXACE M. TRAPEZIUS, M. SUPRASPINATUS, M. INFRASPINATUS POMOCÍ

DIAGONÁLA

-

FLEKČNÍ VZOREC PRO

HK

TECHNIKOU KONTRAKCE

-

RELAXACE,

RELAXACE M. PECTORALIS MINOR A M. PECTORALIS MAJOR (STERNÁLNÍ ČÁST) POMOCÍ

PNF: II. DIAGONÁLA - EXTENČNÍ VZOREC PRO HK TECHNIKOU KONTRAKCE - RELAXACE,
RELAXACE M. PECTORALIS MAJOR (CLAVICULÁRNÍ ČÁST) POMOCÍ
FLEKČNÍ VZOREC PRO

PNF: I.

DIAGONÁLA

-

HK TECHNIKOU KONTRAKCE - RELAXACE, RELAXACE M. LEVATOR

SCAPULAE A M. LATISSIMUS DORSI POMOCÍ

PNF: I. DIAGONÁLA – EXTENČNÍ VZOREC PRO

HK TECHNIKOU KONTRAKCE – RELAXACE
NÁCVIK SPRÁVNÉHO STEREOTYPU ABD A F V RK BILAT. - VSEDĚ NA LEHÁTKU
POSILOVÁNÍ HSS VSEDĚ NA LEHÁTKU POMOCÍ BALANČNÍ PODLOŽKY - ČOČKY

Výsledek:
S N E D .OVATڑZLEP
A PRAVÉN

لNيM

.CHلNTRAPÉZU

NA OBOU STRA

HEMىOVAT STABILITU BLÉPE UDR

.I

RUىJAK DO SM

KLOUBU SE ZAÈيV RAMENN

ڑيJىO H Y B

لJE

يMU

ABD

TEREO TYPS

ZAPOJENيK VELMI POZDN LO AڑDO

SCHOPN A C I E N T K A J E P .LÉPE

J E V O L N P .TERAPII

:.B J O

ڑيI

لDلZVL ىSTRAN

VÈEREJPّ CH CVIKÙ NEيBALANÈN

.VZOREC يEXTENÈN .II RUىDO SM TAK I ,LY PRO OBA VZORCEلDIAGON
ZÁROVEŇ BYL PACIENTCE ZVÝŠEN POČET OPAKOVÁNÍ CVIKU PRO POSILOVÁNÍ DFL
PŘI AUTOTERAPII Z 5 NA 7.

SUBJ.: PO CVIČENÍ SE CÍTÍ DOBŘE, HLAVA UŽ SE JÍ TOLIK NETOČÍ.
Autoterapie:


AGR na horní část mm. trapezii dle Zbojana (5x),
posilování DFL vleže na zádech – stahování lopatek směrem mediokaudálním

(7x)
Kódy: ;(9:45-9:00) 21221 ,(9:00-8:30)x 2 21225 ,(8:30-8:00)x 2 21413
902odbornost
POZNÁMKY: 0

____________________________________________________________________
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Datum: 3. 2. 2010
Status praesens:
Subj.: Po včerejším cvičení jí bolí v pravém rameni. Jinak se cítí dobře.
Obj.: Tonus v pletencových svalech se od včerejšího cvičení zase zvýšil.
Hypertonus paravertebrálních svalů Th/L přechodu a Lp stále přetrvává.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:


snížení tonu hypertonických svalů pletence ramenního (flexory, extenzory, rotátory a
adduktory) a paravertebrálních svalů.
nácvik správného stereotypu ABD, F v RK bilat.
posílení HSS
ovlivnění prosáknutí MT v C/Th a L/S přechodu
Návrh trapie:



PIR a PNF - technika kontrakce – relaxace na hypertonické svaly
cvičení HSS
nácvik sterotypu ABD a F v RK
TMT na prosáknutí MT a paravertebrální svaly
Provedení:



míčkování MT v obl. C/Th a L/S přech.
TMT a míčkování paravertebrálních svalů v oblasti Th/L přech. a pravé strany

beder.
PIR na hypertonické svaly (m. trapezius – horní vlákna bilat., m. supraspinatus
bilat., m. infraspinatus bilat, m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. pectoralis major,
m. pectoralis minor, m. biceps brachii sin.)
PNF: relaxace m. trapezius, m. supraspinatus, m. infraspinatus pomocí PNF: II.
diagonála - flekční vzorec pro HK technikou kontrakce - relaxace, relaxace m. pectoralis
minor a m. pectoralis major (sternální část) pomocí PNF: II. diagonála - extenční vzorec
pro HK technikou kontrakce - relaxace, relaxace m. pectoralis major (claviculární část)
pomocí PNF: I. diagonála - flekční vzorec pro HK technikou kontrakce - relaxace,
relaxace m. levator scapulae a m. latissimus dorsi pomocí PNF: I. diagonála – extenční
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vzorec pro HK technikou kontrakce – relaxace
nácvik sterotypu ABD a F v RK vsedě na lehátku
posilování HSS – balanční cviky vsedě na lehátku s balanční podložkou - čočkou
Výsledek:
Subj.: Bolest v pravém rameni je stejná. Při cvičení HSS se cití jistější.
Obj.: Při cvičení na balanční podložce vsedě je pacientka mnohem jistější, dokáže
dobře reagovat na vychylování těžiště terapeutem. Tonus v pletencových svalech se
snížil, v paravertebrálních svalech se nemění.
Autoterapie:


AGR na horní část mm. trapezii dle Zbojana (5x)
posilování DFL vleže na zádech – stahování lopatek směrem mediokaudálním

(7x)
Kódy: ;(9:45-9:00) 21221 ,(9:00-8:30)x 2 21225 ,(8:30-8:00)x 2 21413
902odbornost
POZNÁMKY:0

____________________________________________________________________
Datum: 4. 2. 2010
Status praesens:
Subj.: Od rána se jí točí hlava, pravděpodobně prý z nízkého tlaku.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:


snížení tonu hypertonických svalů pletence ramenního (flexory, extenzory, rotátory a
adduktory)
nácvik stereotypu ABD a F v RK bilat.
posílení HSS páteře
ovlivnění prosáknutí MT v C/Th a L/S přechodu
Návrh trapie:



PIR a PNF - technika kontrakce – relaxace na hypertonické svaly
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nácvik stereotypu ABD a F v RK
posílení HSS páteře pomocí balanční podložky
TMT na prosáknutí MT

Provedení:


míčkování MT v obl. C/Th a L/S přech.
PIR na hypertonické svaly (m. trapezius – horní vlákna bilat., m. supraspinatus

bilat., m. infraspinatus bilat, m. subscapularis, m. latissimus dorsi, m. pectoralis major,
m. pectoralis minor, m. biceps brachii sin.)
PNF: relaxace m. trapezius, m. supraspinatus, m. infraspinatus pomocí PNF: II.
diagonála - flekční vzorec pro HK technikou kontrakce - relaxace, relaxace m. pectoralis
minor a m. pectoralis major (sternální část) pomocí PNF: II. diagonála - extenční vzorec
pro HK technikou kontrakce - relaxace, relaxace m. pectoralis major (claviculární část)
pomocí PNF: I. diagonála - flekční vzorec pro HK technikou kontrakce - relaxace,
relaxace m. levator scapulae a m. latissimus dorsi pomocí PNF: I. diagonála – extenční
vzorec pro HK technikou kontrakce – relaxace
nácvik stereotypu ABD a F v RK bilat.
posilování HSS – balanční cviky vsedě na balanční podložce - čočce

Výsledek:
Subj.: Cítí se unavená, stále ještě se jí točí hlava.
Obj.: Prosáknutí v oblasti C/Th i L/S přechodu zůstává stále stejné. Dnes byla u
pacientky při cvičení na balanční podložce zřejmá větší nestabilita a necítila se dobře,
proto byla tato část terapie zkrácena. Dnes také byla více bolestivá při terapii PNF II
diagonála flekční vzorec.
Autoterapie:


AGR na horní část mm. trapezii dle Zbojana (5x)
posilování DFL vleže na zádech – stahování lopatek směrem mediokaudálním

(7x)
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Kódy: ;(9:45-9:00) 21221 ,(9:00-8:30)x 2 21225 ,(8:30-8:00)x 2 21413
902odbornost
POZNÁMKY: 0

____________________________________________________________________
Datum: 5.2.2010
Status praesens:
Subj.: Cítí se dobře.
Cíl dnešní terapeutické jednotky:


kineziologický rozbor kontrolní
instruktáž a zácvik pacienta pro domácí cvičení
snížení tonu hypertonických svalů ramenního pletence
nácvik stereotypů ABD a F v RK bilat.
posílení HSS páteře

Návrh trapie:


PNF - technika kontrakce – relaxace
nácvik stereotypu ABD a F v RK
posílení HSS páteře vsedě na balanční podložce
Provedení:



PNF: relaxace m. trapezius, m. supraspinatus, m. infraspinatus pomocí PNF: II.
diagonála - flekční vzorec pro HK technikou kontrakce - relaxace, relaxace m.
pectoralis minor a m. pectoralis major (sternální část) pomocí PNF: II. diagonála
- extenční vzorec pro HK technikou kontrakce - relaxace, relaxace m. pectoralis
major (claviculární část) pomocí PNF: I. diagonála - flekční vzorec pro HK technikou
kontrakce - relaxace, relaxace m. levator scapulae a m. latissimus dorsi pomocí PNF:
I. diagonála – extenční vzorec pro HK technikou kontrakce – relaxace
nácvik stereotypu ABD a F v RK bilat.
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posilování HSS - balanční cviky vsedě na lehátku za použití balanční pomůcky čočky
kontrolní kineziologický rozbor viz níže.
Poučení pacientky o domácím cvičení - Bylo jí doporučeno, aby pokračovala ve
cvičení, které doposud prováděla v rámci autoterapie. U cviku na posilování DFL by
měla počet opakování postupně zvýšit na 10. Další domácí cvičení by mělo obsahovat
nácvik správného stereotypu ABD a F v ramenním kloubu tak, jak byl prováděn v
průběhu terapie – nejlépe před zrcadlem. Pacientka by měla pokračovat ve cvičení HSS.
Výsledek:
Subj.: Dnes si při balančních cvičeních připadala jistější.
Obj.: Pacientka byla poučena o významu autoterapie, dohodly jsme se ne krátké
sestavě cviků. Při balančním cvičení dnes dokázala pacientka lépe reagovat na změny
těžište a byla stabilnější. Při cviku č. 3 však ještě stále není schopná zastabilizovat trup
tak, aby zůstal bez vychýlení.

Autoterapie:


AGR na horní část mm. trapezii dle Zbojana (5x)
POSILOVÁNÍ

DFL

VLEŽE

NA

ZÁDECH

–

STAHOVÁNÍ

LOPATEK

SMĚREM

MEDIOKAUDÁLNÍM (7-10X)
NÁCVIK STEROTYPU

ABD A F V RAMENNÍCH KLOUBECH BILAT. PŘED ZRCADLEM

(10X KAŽDÝ POHYB NA OBOU STRANÁCH)
POSILOVÁNÍ HSS

(VŠE CVIČIT ALESPOŇ 3X DENNĚ)
Kódy: ;(9:45-9:15)x 2 21003 ,(9:15-8:30) 21221 ,(8:30-8:00)x 2 21225
902odbornost
Poznámky: 0
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3.6 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Vyšetření chůze:


V MÍRNÉM PŘEDKLONU



PŘIMĚŘENÁ BAZE
NEDOSTATEČNÉ ODVÍJENÍ PLOSEK NOHOU; ODRÁŽÍ SE OD HLAVIČEK METATARZŮ
ODLEHČUJE PDK
CHYBÍ EXTENZE V KYČELNÍCH KLOUBECH
CHYBÍ SOUHYB TRUPU A RAMEN
MALÝ SOUHYB HORNÍCH KONČETIN, LEVÁ MÉNĚ
CHŮZE PŮSOBÍ JISTĚJI NŽ NA ZAČÁTKU TERAPIE

Goniometrie:
Vyšetřovaný kloub ROVINA

P
AKTIVNĚ

L
PASIVNĚ

AKTIVNĚ

PASIVNĚ

45-0-85
80-0-0
*
65-0-70
10-0-130
80-0-100

20-0-20
25-0-0
*
35-0-45
10-0-125
70-0-105

40-0-70
60-0-0
*
55-0-65
10-0-125
70-0-110

HKK
S
F
T
R**
S
LOKETNÍ KL.
RADIOULNÁRNÍ KL. R
RAMENNÍ KL.

25-0-20
30-0-0
*
45-0-55
10-0-130
80-0-110

Tab. č. 7 - Gonimetrie III

* SEGMENT NELZE UVÉST DO VÝCHOZÍ POLOHY
** MĚŘENÍ

PROVEDENO V MODIFIKOVANÉ VÝCHOZÍ POLOZE

KLOUBEM U TĚLA)
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(S

LOKETNÍM

Orientační vyšetření svalové síly*
SEGMENT

POHYB

KRK

OBLOUKOVITÁ F

3-

TRUP

F

3-

RAMENNÍ KLOUB

F

3+

3-

E

3

3

ZR

2

2

VR

3

3-

ABD

3+

3+

ADD

3

3

3

3

LOPATKA

P

KAUDÁLNÍ POSUN. S

ADD

L

Tab. č. 8 - orientační vyšetření svalové síly II

HODNOCENÍ: ŠKÁLA 0-5 DLE JANDY (0 – ŽÁDNÁ AKTIVITA, 1 – ZÁŠKUB, 2 – POHYB
PROVEDEN S VYLOUČENÍM GRAVITACE,

3–

POHYB PROTI GRAVTACI,

4–

POHYB PROTI

MALÉMU ODPORU, 5 – POHYB PROTI VELKÉMU ODPORU)

* OMEZENÍ ROZSAHU POHYBU HYPERTONEM A BOLESTIVOSTÍ

Antropometrie - obvody:
P

L

BICEPS BRACHII (RELAX.)

29

27

BICEPS BRACHII (KONTR.)

30

29

Tab. č. 9 - Antropometrie II

Pohybové stereotypy dle Jandy
STEREOTYP ABDUKCE V RAMENNÍM KLOUBU:
PACIENTKA JE JIŽ SCHOPNÁ ZAPOJENÍ M. TRAPEZIUS VOLNĚ OMEZIT, AVŠAK STÁLE
JEŠTĚ BRZY PŘEBÍRÁ AKTIVITU NAD M. DELTOIDEUS.

82

Vyšetření HSS
1.

MيNIÈNلI BRPّKU SE

يST

HRUDNلÈ

يDOLN –

DECHOVÉHO STEREOTYPU

يENETّڑY V

ىLE NEDOSTATEÈNلUJE STIّڑNI ROZلCHD
MيLNلUJE LATERIّڑKU SE NEROZيST HRUDNلÈ

يDOLN –

يNIÈNلR B

TEST

REMىSM

,SVALSTVO يLNلEBRSE

ZAPOJUJE

PARAVERT

ىRAZNV –

TEST

يX T E N È N E

ىLNلUJE MINIMHO SVALSTVA SE ZAPOJيNڑIBSKU
ّ
PINA يLNلLATER
UJEHO SVALSTVA SE ZAPOJيNڑIBّSKUPINA

يLNلLATER –

EST FLEXE TRUPUT

ىNEDOSTATEÈN
I TOMTO POHYBUPّ
TKUلNA ZAÈ NE

,ڑيJىJE

يNEDّLE لU

KVALITN

يALE

PACIENTKY SE ST

– ىLEN

PROVEDEN ,ETEّلST PلÈ

VSEDKO

يNلV E D Z

يSTABILIZOVAT

BEDERN

TERAPIE
REAKCE

لDOBR ىRNىPOM – ىVSED ىTڑI ﯨNY TىE A K C E

NA ZM R

ho systémuيhlubokého stabilizaèn يoslaben :يZhodnocen

Vyšetření reflexních změn
KŮŽESTI ZAD VE

لÈ يECHODU

A HORNPّH

T/C

IPOSUNLIVOST V OBLAST

لE N يSN –

MيLNلM A KRANIيLNلRU KAUDىSM

vyšetření jizev- pod pupkem v mediální čáře cca 13 cm - snížená protažitelnost,
změněná trofika
podkožíechodu a sacrapّTh /oblasti C MT v يknutلsorp –
FASCIERU
M

ىECHODU

IيLNلKAUD-RU

DO SMPّH

T/C

ITELNOST V OBLASTIPROTA

KRANIOىMTHORACOLUMBALIS

.MيLNلKRANI-KAUDO
svaly:
.biceps brachii sin .m :TrP
hypertonus:
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VE

S

.A

F

لE N يSN –
,ىLNلVENTR

m. trapezius – horní vlákna bilat.
paravertebrální svaly v oblasti horní Thp, Th/L přechodu bilat., Lp vpravo
m. supraspinatus bilat
m. infraspinatus bilat
m. subscapularis
m. latissimus dorsi
m. pectoralis major
m. pectoralis minor
Hypertonus ve svalech stále přetrvává, je však menší než na začátku terapie.
periostové body:
tuberculum minus humeri bilat.
Vyšetření kloubní vůle: m يlnلthorak-m a scapuloيlnلhumer-V gleno
.rechىech smڑve v يkloubu je bez omezen

Barthelův test všedních denních činností (ADL) II *
2. OBLÉKÁNÍ

5. kontinence moči

10. chůze po schodech

SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI

10

S pomocí

5

Neprovede

0

PLNĚ KONTINENTNÍ

10

Občas inkontinentní

5

Inkontitnentní, katetrizován

0

SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI

10

S pomocí

5

Neprovede

0
90 bodů

Skóre:
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X

X

X

Tab. č. 10 - Barthel score II

* PRO

ZJEDNODUŠENÍ ZDE UVÁDÍM POUZE TY ÚKONY, KTERÉ PACIENTKA PŘI

VSTUPNÍM VYŠETŘENÍ NEOHODNOTILA PLNÝM POČTEM BODŮ.

Hodnocení :
0 – 40 BODŮ = VYSOCE ZÁVISLÝ
45 – 60 BODŮ = ZÁVISLOST STŘEDNÍHO STUPNĚ
65 – 95 BODŮ = LEHKÁ ZÁVISLOST
100 BODŮ = NEZÁVISLÝ
Kvalita provedení ADL:
2.

PONOŽKY, PODPRSENKA, TRIČKO

–

STÁLE JEŠTĚ S VELKÝMI OBTÍŽEMI, JIŽ ALE

ZVLÁDNE SAMA

3. S MYTÍM HLAVY STÁLE JEŠTĚ POTŘEBUJE POMOCI
4. POMOC PŘI ČESÁNÍ
10. NAHORU SAMA, DOLŮ S DOPROVODEM

Závěr vyšetření:
PACIENTKA

PO

KLOUBECH VE SMĚRU

10

TERAPIÍCH:

ABD, F, E,

MÁ OMEZENÝ ROZSAH POHYBU V RAMENNÍCH

A ROTACÍ, POHYB JE PŘI DOSAŽENÍ PATOLOGICKÉ

BARIÉRY UKONČEN MĚKKOU ZARÁŽKOU A PROVÁZEN BOLESTIVOSTÍ. AKTIVNĚ JE ROZSAH
POHYBU OMEZEN VÝRAZNĚ DO VŠECH SMĚRŮ,

PASIVNĚ LZE DOSÁHNOUT ROZSAHU

POHYBU VĚTŠÍHO. VE SVALECH RAMENNÍCH PLETENCŮ JE PALPAČNĚ HYPERTONUS. TEN JE
PŘÍTOMEN I.CH SVALECHيLNلV PARAVERTEBR

Svalová síla je z důvodu bolestivosti (stupňuje se při pohybu proti odporu)
snížená. Při vykonávání některých denních aktivit potřebuje pomoci. Hluboký
stabilizační systém je oslabený; nedochází k dostatečné koordinaci svalů HSS. Je
sní .a f ,ىlnلru ventrىechodu do smpّTh /itelnost fascie v oblasti Cprota لen
mيlnلkrani-m i kaudoيlnلkaud-ru kranioىthoracolumbalis ve sm
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Prognóza:
Při soustavné rehabilitační péči by paní V. J. mohla dosáhnout takového rozsahu
v ramenních kloubech, který by jí umožňoval plnou soběstačnost během provozování
ADL. Při nedostetečné rehabilitaci naopak hrozí, že stav zůstane na nynější úrovni, nebo
se naopak ještě zhorší. Pacientka by měla věnovat zvýšenou péči tomu, aby ramenní
klouby nepřetěžovala (např. nosení těžkých tašek, dlouhodobé manuální práce apod.)

3.7 ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE
Objektivně:
ROZSAH POHYBU V RAMENNÍCH KLOUBECH SE ZVĚTŠIL: PHK O 5-15° DO VŠECH
SMĚRŮ PŘI POHYBU AKTIVNÍM I PASIVNÍM, NEZMĚNIL SE POUZE PASIVNÍ ROZSAH DO SMĚRU

E

A

VR. K

VÝRAZNĚJŠÍMU ZVÝŠENÍ DOŠLO U ROZSAHU AKTIVNÍHO.

LHK

O

5-10°

DO

VŠECH SMĚRŮ PŘI POHYBU AKTIVNÍM I PASIVNÍM, NEZMĚNIL SE POUZE PASIVNÍ ROZSAH DO
SMĚRU

E

HKK

NASTALO VĚTŠÍ ZLEPŠENÍ OPROTI STAVU NA ZAČÁTKU TERAPIE U

A

VR. AKTIVNÍ

ROZSAH SE ZVĚTŠIL VÍCE, NEŽ PASIVNÍ.

PŘI

SROVNÁNÍ OBOU

PHK.

BOLESTIVOST PŘI POHYBU SE NEZMĚNILA.
HYPERTONUS PLETENCOVÝCH SVALŮ SE MÍRNĚ SNÍŽIL, ALE STÁLE PŘETRVÁVÁ. V
PRŮBĚHU TERAPIE SE PODAŘILO ODSTRANIT TÉMĚŘ VŠECHNY TRIGGERPOINTY, ZACHOVAL
SE POUZE V M. BICEPS BRACHII SIN.

SÍLA

PLETENCOVÝCH SVALŮ SE VÝRAZNĚ NEZMĚNILA, POHYB PROTI ODPORU JE

STÁLE ZNĚMOŽŇOVÁN BOLESTÍ.

BĚHEM TERAPIE SE MI PODAŘILO PROTÁHNOUT FASCIE, NĚKTERÉ Z NICH SE ALE ZAS
VRÁTILY DO POČÁTEČNÍHO STAVU.

PODAŘILO

SE POSÍLIT

(ČI

AKTIVOVAT) SVALY HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO

SYSTÉMU, ALE STÁLE JEŠTĚ NEDOSÁHLY VZÁJEMNÉ KOORDINACE.

CHŮZE

PO ROVINĚ JE

JISTĚJŠÍ NEŽ NA ZAČÁTKU TERAPIE, PŘI CHŮZI ZE SCHODŮ PACIENTKA STÁLE JEŠTĚ
POTŘEBUJE „PSYCHICKOU OPORU“.

PŘI OBLÉKÁNÍ SE STÁLE POTÝKÁ S VELKÝMI PROBLÉMY – HLAVNĚ PŘI OBLÉKÁNÍ
PONOŽEK NEBO TRIČKA; PROBLÉMY BĚHEM ADL TAKÉ PŘETRVÁVAJÍ.

STEREOTYP ABD I F V RAMENNÍM KLOUBU SE PODAŘILO ZLEPŠIT PŘI TERAPII KDYŽ
86

SE NA JEHO SPRÁVNÉ VYKONÁNÍ PACIENTKA SOUSTŘEDÍ, BĚHEM DNE SE ALE PŘI TĚCHTO
POHYBECH PRIMÁRNĚ AKTIVUJE ZASE M. TRAPEZIUS.

OBVOD M. BICEPS BRACHII SE NETMĚNIL BILAT.
Subjektivně:
CÍTÍ VĚTŠÍ ROZSAH POHYBU, ŘÍKÁ ŽE OBLÉKÁNÍ JE „TROCHU LEPŠÍ“, BOLESTIVOST
ALE ZŮSTALA STEJNÁ. CÍTÍ SE CELKOVĚ PROTAŽENĚJŠÍ A JE SI VÍC JISTÁ PŘI CHŮZI.

3.8 ZÁVĚR
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Léčba osteoartrózy i osteoporózy je dlouhodobou záležitostí. V případě
osteoporózy je dokonce záležitostí celoživotní. U obou onemocnění vyžaduje velkou
trpělivost jak lékaře, tak pacienta. Pro úspěšnou terapii je základem aktivní spolupráce
pacienta ve smyslu respektování léčebného režimu, ať už je to dodržování režimových
opatření, změna životního stylu, předepsaná pohybová aktivita nebo respektování
farmakoterapie. Předpokladem této spolupráce je dialog mezi lákařem (terapeutem) a
pacientem. Tedy na odborníkovi zase je, aby pacienta o jeho stavu, co nejlépe informoval
a zároveň dohlédl na to, aby mu pacient porozuměl.
PRO OSTEOPORÓZU BOHUŽEL PLATÍ, ŽE I PŘES VŠECHNA OPATŘENÍ NENÍ TERAPIE
TAK EFEKTIVNÍ, ABY DOKÁZALA NAVRÁTIT STAV KOSTNÍ TKÁNĚ K NORMÁLU. LZE ZDE ALE
DOSÁHNOUT MINIMÁLNĚ STABILIZACE STAVU, NEBO I MÍRNÉHO NÁRŮSTU KOSTNÍ
DENZITY. V TERAPII JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZABRÁNIT DALŠÍMU ROZVOJI ONEMOCNĚNÍ, STEJNĚ
TAK JAKO VZNIKU FRAKTUR.

Z

TOHOTO DŮVODU JE NANEJVÝŠ DŮLEŽITÁ DIAGNOSTIKA

CHOROBY UŽ V JEJÍM ČASNÉM STÁDIU

(NAPŘ.

DÍKY SCREENINGOVÝM VYŠETŘENÍM

RIZIKOVÝCH SKUPIN), ČÍMŽ LZE PORUCHY KOSTNÍHO METABOLISMU PODCHYTIT.

ANI V PŘÍPADĚ OSTEOARTRÓZY NENÍ LÉČBA STOPROCENTNÍ. MEDICÍNA DOPOSUD
NEOBJEVILA ZPŮSOB, JAKÝM BY SE DALA DO PŮVODNÍHO STAVU VRÁTIT JIŽ JEDNOU
POŠKOZENÁ TKÁŇ KOSTNÍ CHRUPAVKY.

NEJLEPŠÍM ZPŮSOBEM, JAK SE PODOBNÝM OBTÍŽÍM VYHNOUT JE PREVENCE. TA JE
TOTIŽ V TĚCHTO PŘÍPADECH MNOHEM EFEKTIVNĚJŠÍ, NEŽ LÉČBA CHOROBY SAMOTNÉ.
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URL:<HTTP://CONGELPLUS.FILES.WORDPRESS.COM/2010/02/ARTROSIS-DE-LA-RODI
LLA.JPG> [CIT. 2010-4-10]

OSTRÝ,

D.

ČASTÉ

OBTÍŽE

-

ARTRÓZA

[ONLINE]

URL:<HTTP://WWW.DOSTRY.CZ/PODROBNE/POTIZE_ARTROZA.HTM>[CIT. 2010-4-10]
5. URL:<HTTP://FIZIK-TEDAVI.ORG/ICERIKRESIMLERI/OSTEOPOROZ/OSTEOPOROZ3.JPG>
[CIT. 2010-4-10]
6. URL:<HTTP://MEDICINA.RONNIE.CZ/IMG/DATA/CLANKY/GALERIE//4055_1.JPG> [CIT.
2010-4-10]
7. URL:<HTTP://WEB.TELIA.COM/~U23704687/OSTEOPOROS_LTDALARNA2004_FILES/I
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MAGE004.GIF>[CIT. 2010-4-10]

8.
URL:<HTTP://WWW.BABYBOOMERCARETAKER.COM/IMAGES/TREATING-OSTEOARTH
RITIS-AND-HYPERTENSION-IN-A-PATIENT.JPG> [CIT. 2010-4-10]

9. URL:<HTTP://WWW.ROMATIZMAM.COM/0_ROMATIZMAM007.GIF>[CIT. 2010-4-10]
URL:<HTTP://WWW.SCIAM.RU/2003/7/IMG/OSTEOPOROZ.JPG>[CIT. 2010-4-10]
URL:<HTTP://WWW.UCMA.SK/MOODLE/FILE.PHP/13/KOST.GIF>[CIT. 2010-4-10]
URL:<HTTP://WWW.SURGEONGENERAL.GOV/LIBRARY/BONEHEALTH/IMAGES/FIG
URE3-1.GIF>[CIT. 2010-4-10]
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