
  

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010                                                                                             Michaela Jackovová  
 

  



  

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 
FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 
KATEDRA FYZIOTERAPIE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

KAZUISTIKA PACIENTA PO ALOPLASTICE RAMENNÍHO 
KLOUBU S NÁSLEDNOU AKROMIOPLASTIKOU 

 
 
 
 

Bakalářská práce 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedoucí bakalářské práce                                               Zpracovala 
Mgr. Kateřina Maršáková                                               Michaela Jackovová 
 
 
 
 

 
 

Praha 2010 

  



  

Abstrakt 

 

Název práce: Kazuistika pacienta po aloplastice ramenního kloubu s následnou                

akromioplastikou. 

 

Cíl práce: Získání teoretických poznatků o operačních přístupech při aloplastice a 

akromioplastice ramenního kloubu a následné vypracování kazuistiky u vybraného 

pacienta během souvislé odborné praxe. 

 

Metoda: Obecná část bakalářské práce obsahuje teoretické poznatky o operačních  

přístupech při aloplastice a akromioplastice ramenního kloubu. Praktická část 

bakalářské práce zahrnuje kazuistiku vybraného pacienta po aloplastice ramenního 

kloubu s následnou akromioplastikou. 

 

Výsledky: Zlepšení rozsahu pohybu, svalové síly a funkční pohyblivosti celého 

pletence ramenního operované horní končetiny. 

 

Závěr: Indikace fyzioterapie u pacienta po aloplastice a akromioplastice ramenního 

kloubu se ukázala jako velmi přínosná ve smyslu zlepšení celkového zdravotního stavu. 

 

Klíčová slova: pletenec ramenní, aloplastika, akromioplastika, rozsah kloubní 

pohyblivosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Abstract 

 

Title: Casuistry of a patient after alloplasty of shoulder joint, followed by 

acromioplasty. 

  

Objective: Acquisition of theoretical knowledge of surgical procedures during 

alloplasty and acromioplasty of shoulder joint and than development of casuistry with 

selected patient during continuous special practice. 

 

Method: The general part of bachelors thesis contains theoretical knowledge of surgical 

procedures during  shoulder joint  alloplasty and acromioplasty and.  The special part of 

bachelors thesis includes casuistry of selected patient after alloplasty of shoulder joint, 

followed by acromioplasty. 

 

Results: Improved range of motion, muscle strength and functional mobility of the 

whole shoulder girdle. 

 

Conclusion: Indications of physiotherapy in patient after alloplasty and acromioplasty 

of shoulder joint has been very beneficial in terms of improved overall health. 

 

Keywords: shoulder girdle, acromioplasty, alloplasty, range of joint motion. 
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1 ÚVOD  

 

Jedinečnost ramenního pletence plyne z jeho zvláštní a ojedinělé morfologie, 

ve které se promítá spojení evoluční historie se zcela unikátními funkčními možnostmi. 

Nebývalé vlastnosti, jako poziční dynamická přizpůsobivost pohybující se horní 

končetiny v takřka sférickém rozsahu pohybu i krajních režimech a současné přesné 

stabilizace lopatky v jakékoliv pozici na hrudníku, jsou základem specifických funkcí 

horní končetiny člověka (Janura, 2004). 

Nebezpečí vzniku poruch ramenního kloubu se jednoznačně zvyšuje s věkem 

a často ve spojení s jiným onemocněním pohybového aparátu. Mezi další rizikové 

faktory též patří jednostranné a dlouhodobé zatěžování kloubu. 

 Hlavním cílem této bakalářské práce je tedy získání teoretických znalostí 

nastudováním odborné literatury o aloplastice a akromioplastice ramenního kloubu 

a ověření praktických dovedností a zkušeností na základě zpracování kazuistiky 

vybraného pacienta. V tomto případě se jedná o problematiku aloplastiky povrchové 

náhrady hlavice ramenního kloubu dle Copelanda s následnou akromioplastikou. 

V teoretické části je zahrnuta anatomie, kineziologie, biomechanika ramenního 

pletence, dále se věnuji problematice aloplastiky konkrétního typu dle diagnózy 

pacienta a akromioplastice. Jsou zde zahrnuty i fyzioterapeutické přístupy k těmto 

diagnózám. Speciální část je kazuistikou s konkrétní fyzioterapeutickou léčbou, kterou 

jsem aplikovala u vybraného pacienta s danou diagnózou na základě provedeného 

vyšetření. 

Fyzioterapeutické techniky a metody, které jsem použila v průběhu celé léčebné 

rehabilitace, odpovídají náplni studia tříletého bakalářského oboru fyzioterapie FTVS 

UK.  

 Kazuistika pacienta s výše uvedenou diagnózou vznikla na základě konání 

souvislé praxe na Rehabilitační klinice Malvazinky v Praze v termínu 18.1.– 12.2. 2010. 
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2 OBECNÁ ČÁST 

 

2.1 Anatomie ramenního pletence 

 

Pletenec ramenní se skládá z lopatky, klíční kostí a kostí pažní. Na pohybech 

v ramenním pletenci se účastní tři klouby: vlastní kloub ramenní, kloub 

sternoklavikulární, akromioklavikulární, mimo tyto klouby dále ještě posun lopatky  po 

hrudníku (Trnavský, 2002). 

Glenohumerální kloub tvoří na lopatce kloubní jamku cavitas glenoidealis 

a caput humeri. 

Glenohumerální kloub, tedy vlastní kloub ramenní, je kulový kloub, a proto 

umožňuje velkou volnost pohybu. Tato volnost je však vykoupena jistou kloubní 

nestabilitou. Kloubní jamka je velmi mělká a kloubní hlavice odpovídá pouze jedné 

až dvěma třetinám kulové plochy a je asi třikrát větší než jamka. Jestliže hlavice není 

dostatečně chráněna, může sklouznout směrem dolů a způsobit luxaci ramenního 

kloubu.  

Kloubní pouzdro je kromě dolního obvodu zesíleno úponovými šlachami 

okolních svalů. Vpředu je to šlacha m. subscapularis a nahoře šlachy dlouhé hlavy 

m. biceps brachii a m. supraspinatus. Vzadu potom šlachy m. infraspinatus a m. teres 

minor. Šlachy obklopující hlavici kosti pažní vytváří ,,manžetu“ a příslušné svaly 

provádí rotace této hlavice, a proto jsou nazývány ,,rotátorová manžeta“  

(Gross, et al., 2005). 

Rotátorová manžeta slouží ke stabilizaci kloubní hlavice uvnitř jamky. Tato 

stabilizace vytváří pevnou osu (otočný bod), kolem které mohou větší povrchové svaly 

ramenního kloubu (deltový a velký prsní sval) efektivně použít svojí sílu a funkci 

(Gross, et al.,2005). 

Sternoklavikulární kloub připojuje horní končetinu k osové kostře. 

Zprostředkovává jen omezený pohyb, ale musí odolávat významnému zatížení, protože 

přes klíček se přenášejí značné síly z horní končetiny. Degenerativní změny tohoto 

kloubu proto nejsou tak výjimečným nálezem, často jsou doprovázeny zduřením 

okolních měkkých tkání a tvorbou osteofytů. (Gross, et al., 2005). 
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 Kloubní pouzdro sternoklavikulárního kloubu je tuhé a krátké, zesilují ho 

ligamenta: lig. stermoclaviculare anterius et posterius – vpředu a vzadu pouzdra 

lig. interclaviculare- spojuje obě klavikuly podél horního okraje sterna 

lig. costoclaviculare- zevně od kloubu, spojuje klíční kost s prvním žebrem 

(Čihák, 2001). 

Akromioklavikulární kloub je malý synoviální kloub s omezeným rozsahem 

pohybu, u kterého je poměrně častý výskyt osteoproduktivních změn. Jeho dysfunkce 

má dopad na funkčnost a integritu celého ramenního pletence (Gross, et al., 2005). 

Thorakoskapulární kloub je nesynoviálním skloubením, které je tvořeno 

širokou a trojúhelníkovou lopatkou ležící naplocho na hrudním koši, jež je od něj 

oddělena burzou. Stabilita tohoto funkčního kloubu je zajištěna úpony měkkých tkání 

lopatky a hrudníku. Vzhledem k 30° sklonu lopatky je thorakoskapulární kloub 

,,doplňkem pravého ramenního kloubu“(Gross, et al., 2005). 

 

 

2.1.1 Svaly ramenního pletence 

 

  Svaly ramenního kloubního komplexu jsou snadněji  pochopitelné, jestliže se 

analyzují podle funkční kategorizace ve vztahu k počátkům a řazení šlach.  

 

  Skalopulohumerální svaly začínají na lopatce a upínají se na kost pažní. Jsou to 

m. subscapularis, m. teres major, m. teres minor, m. supraspiantus, m.infraspinatus, 

m. coracobrachialis a m. deltoideus, ten má tři funkčně odlišné části. Přední část 

provádí ventrální flexi paže (předpažení), zapojuje se při horizontální addukci, anteverzi 

ramene, abdukci a vnitřní rotaci paže. Střední část provádí abdukci paže. Zadní část 

provádí horizontální extenzi, pomáhá extenzi a zevní rotaci paže. Tonus tohoto svalu 

přispívá k udržení hlavice glenoidálního kloubu v kloubní jamce a tím přispívá ke 

stabilizaci ramenního kloubu. Při jeho paréze vázne sice abdukce paže, ale je možno ji 

provést až k 90° aktivitou m. supraspinatus. Mm. supraspinatus, infraspinatus, teres 

minor a subscapularis tvoří tzv. manžetu zevních rotátorů (rotator cuff) 

(Richardson, 1994, Véle, 2006). 
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Axioscapularární svaly vycházejí  z axiálního skeletu a upínají se na různá 

místa lopatky. Jsou to m. trapezius (horní, střední a dolní vlákna), m. serratus anterior, 

m.rhomboideus major, rhomboideus minor, m. pectoralis minor, a m. levator scapulae 

(Richardson, 1994). 

 

Tyto svaly ovlivňují postavení lopatky a zároveň i glenoidální jamky, a tudíž 

mají zásadní význam pro klidové nastavení polohy segmentů v ramenním kloubu a tím 

i polohy ramene. Svaly kolem lopatky tvoří partnerské dvojice, jejichž vzájemný rozdíl 

v aktivaci umožňuje nejen pohyb lopatky, ale i její fixaci v libovolné poloze 

(Véle, 2006). 

 

1. mm. rhomboidei – m. serratus anterior (rotace lopatky), 

2. m. levator scapulae – m. trapezius – dolní část (elevace a deprese lopatky), 

3. m. pectoralis minor – m.trapezius – horní část (předklon, záklon lopatky), 

4. m. serratus anterior (horní a střední část) – m. trapezius (střední část), 

(abdukce, addukce lopatky). 

 

V kooperaci s ostatními svaly fixují tyto partnerské dvojice lopatku a tím 

i polohu jamky ramenního kloubu tvořící opornou základnu hlavice humeru pro pohyb 

paže. Pohyb lopatky zvětšuje pohybové možnosti paže. Oslabení svalů upínajících se na 

lopatku lze hodnotit v klidu podle jejího postavení. Nošení břemen v ruce zatěžuje 

značně m. levator scapulae, což se projevuje bolestivými entezopatiemi na jeho 

úponech (Véle,2006). 

 

Mezi svaly přecházející od axiálního skeletu na kost pažní patří m. latissimus 

dorsi a m. pectoralis major. 

 

  Scapuloradialní svaly (m. biceps brachii) a svaly scapuloulnarní 

(m. triceps brachii) jsou také důležité pro funkčnost ramene (Richardson, 1994). 
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2.1.2 Funkční anatomie ramenního pletence 

 

Ramenním kloubem se v praxi rozumí složitý komplex skládající se z kulového 

kloubu glenoidálního a z kloubů akromioklavikulárního, sternoklavikulárního 

a skapulotorakálního, který umožňuje pohyb lopatky po hrudníku. Tuto skupinu 

doplňuje ještě kloub subdeltový, ve kterém dochází při abdukci paže k řasení kloubní 

burzy, které bývá často zdrojem bolestí v ramenním kloubu při elevaci paže 

(Véle, 2006). 

Pletenec ramenní usnadňuje pohyb a zaujetí polohy ruky v prostoru. Tento 

komplementární pohyb se nazývá humeroskapulární rytmus (Gross et al., 2005). 

 

 

2.2 Biomechanika ramenního pletence 

 

Pro možnost stanovení biomechanických parametrů v ramenním pletenci 

je podstatné určení vztažné soustavy, tzn. Bodu nebo segmentu, ke kterým vztahujeme 

pohyb zbývajících prvků. Jestliže hodnotíme pohyb paže vzhledem k axiálnímu 

systému, je tento segment koncovým článkem kinematického řetězce: 

 

Trup (hrudní kost) → SC kloub → clavicula → AC kloub → scapula → GH kloub → 

humerus (Janura, 2004). 

 

Hrudník – clavicula – m. deltoideus – humerus – m. deltoideus – scapula – svaly 

lopatkových smyček ( m.rhomboideus, m. serratus anterior, m. trapezius superior, 

_nteriér, medius, m. pectoralis minor, m. levator scapulae) – hrudník 

Tab. č. 1 – Řetězec zpevňující pletenec ramenní (Véle, 2006) 

 

Svalová smyčka je tvořena dvěma svaly upínajícími se na dvě vzdálená pevná 

místa (puncta fixa). Mezi tyto svaly je zařazen pohyblivý kostní segment (punctum 

mobile), jehož poloha je vyvažována tahem obou svalů (Véle, 2006). 
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Svalový řetězec je tvořen vzájemnou fyzikální i funkční vazbou několika svalů 

nebo smyček propojených mezi faciálními šlachami i kostními strukturami do řetězce 

tvořícího samostatný složitý útvar, jehož funkce je programově řízena z CNS.  

Ramenní pletenec můžeme biomechanicky hodnotit jako komplexní 

mechanismus, spojující dva dílčí mechanismy (některé prvky jsou obsaženy v obou 

mechanismech)(Véle, 2006). 

 

1. Ramenní pletenec = pohybující se článek (clavicula + scapula) + rám 

(sternum + scapula) → uzavřený řetězec. 

 

Paže – pletenec ramenní – paže – předloktí 

scapula – m. deltoideus – humerus – m.brachialis – ulna

scapula – m. biceps brachii – radius (flexe – supiance) 

scapula – m. triceps brachii – ulna (extenze) 

humerus – m. triceps brachii – ulna (extenze) 

humerus – m. brachioradialis – radius (flexe) 

Tab.č. 2 – Uzavřený řetězec (Véle, 2006) 

 

2. Ramenní pletenec = pohybující se článek (humerus) + rám (clavicula + scapula) 

→ otevřený řetězec. 

 

Paže – pletenec ramenní – paže – předloktí 

scapula – m. supraspinatus – humerus – m. biceps brachii – předloktí – scapula –  

m. coracobrachialis – humerus – m. triceps brachii – předloktí 

Tab. č. 3 – Otevřený řetězec (Véle, 2006) 

 

Každý z kloubů v ramenním pletenci má tři stupně volnosti 

(degrese of freedom, DOF), tedy (pro čtyři klouby) 4x3 = 12 stupňů volnosti. Klíční 

kost a lopatka, jako část mechanismu, provádějí některé pohyby zároveň. Výsledkem 

je 7 DOF pro pohyb paže, 4 DOF pro ramenní pletenec a 3 DOF pro ramenní kloub 

(Janura, 2004). 
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2.2.1 Kineziologie horní končetiny 

 

 Horní končetiny jsou uchopovacím a manipulačním orgánem člověka sloužící 

k sebeobsluze, k práci i ke komunikaci. Účastní se aktivně při udílení nebo přijímání 

kinetické energie. Pro spolehlivou činnost vyžadují posturální spolupráci osového 

orgánu pro zajištění stabilizace polohy těla při manipulaci. Obě horní končetiny tvoří 

párový úchopový orgán, jenž pracuje jako uzavřený funkční řetězec (Véle, 2006). 

 

 

2.2.2 Biomechanika humeroscapulárního rytmu 

 

Jedná se o sjednocený pohyb všech částí pletence ramenního důležitý k dosažení 

plné elevace paže (flexe nebo abdukce). Všechny čtyři klouby musí při tomto pracovat 

společně.  

V glenohumerálním kloubu se uskutečňuje pouze asi 120˚ z celkové elevace 

a zbývajících 60° elevace zajišťuje rotace lopatky. Pohyb v kloubu glenohumerálním 

je zprostředkován a doprovázen pohybem v kloubu thorakoskapulárním. Dalším 

důležitým pohybem je přibližně 40° elevace klíčku, která se odehrává 

v sternoklavikulární kloubu během prvních 90° abdukce paže. Při pokračující elevaci 

paže nad 90° musí dojít na akromiálním konci klíčku k jeho rotačnímu pohybu dozadu 

o 45 – 50°, aby tak bylo dosaženo plné rotace lopatky a plné elevace paže. Tímto 

způsobem se při elevaci zapojuje do celého komplexního pohybu sternoklavikulární 

i akromioklavikulární kloub a potvrzuje funkční integritu všech kloubů ramenního 

pletence.  

Poznatky z biomechaniky jsou důležité pro diagnostiku, protože dysfunkce 

jednoho kloubu ovlivní funkci kloubů ostatních. Důsledkem bývá omezení pohyblivosti 

v určité oblasti a kompenzační přetěžování dalších struktur. 

Poruchy v ramenním kloubu je proto nezbytné vyšetřovat i léčit komplexně 

(Gross et.al, 2005). 
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2.3 Základní pohyby paže v ramenním pletenci 

 

Abdukce paže  

Skládá se ze čtyř fází (0°-45°-90° -150° -180°). V prvé fázi do 45°(upažení 

poníž) se na počátku uplatňuje při abdukci více m. supraspinatus než m. deltoideus 

a později si úlohu vystřídají. Individuálně se toto pořadí může lišit. V druhé fázi od 45° 

do 90° (upažení) dominuje již činnost m. deltoideus. Ve třetí fázi 90°- 150° (upažení 

povýš) se zapojí ramenní pletenec, především m. trapezius a m. serratus anterior. 

Ve čtvrté fázi do 180° (vzpažení) se připojují trupové svaly se svými dlouhými 

smyčkami, což vede ke zvýšení bederní lordózy a k úklonu (Véle, 2006). 

Flexe paže 

Probíhá rovněž podobnými fázemi (0°-60° -90° -120° -180°). V prvé fázi do 60° 

(předpažení poníž) se účastní přední část deltoidea, m. coracobrachialis a klavikulární 

část m. pectoralis major. Aktivitu brzdí m. teres major, m.teres minor 

a m. infraspinatus. Druhá fáze je 60°-90° (předpažení) tvoří přechod do třetí fáze   (90°-

120°) (předpažení povýš), kde se mění funkce svalů tak, že se zapojí m. trapezius 

a m. serratus anterior. Brzdí m. latissimus dorsi a kostosternální část m. pectoralis 

major. Ve čtvrté fázi 120-180° (vzpažení) kooperují trupové svaly a dochází ke zvětšení 

lordózy a k úklonu (Véle, 2006). 

Extenze paže 

Při extenzi paže se zapojují svaly m. latissimus dorsi, m. teres major, dlouhá 

hlava m. triceps brachii, zadní část deltu (Janura, 2004). 

Rotace paže 

Mediální (vnitřní) rotace se účastní m.latissimus dorsi, m. teres major, 

m. suprascapularis a m. pectoralis major. 

Laterální (vnější) rotaci působí m. supraspinatus, m. infraspinatus, 

m. subscapularis a m. teres minor. Při rotačních pohybech se pohybuje i lopatka 

a při mediální rotaci se aktivují m. serratus anterior a m. pectoralis minor;  při laterální 

rotaci mm. rhomboidei a m. trapezius. Rozsah rotace je asi 40-45°. Podle Cyriaxe je 

při poruchách v ramenním kloubu je jako první omezena zevní (laterální) rotace 

(zkrácením vnitřních rotátorů) (Véle, 2006). 
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 Kapandji Hoppenfeld Whiting 

Abdukce 180° 180° 170°-180° 
Addukce 3°-45° do 45° 10°-30° 
Extenze 45°-50° 45° 30°-180° 
Flexe 180° 180° 60°-90° 
Vnitřná rotace 100°-110° 55° 70°-90° 
Zevní rotace 80°-90° 40°-45° 45° 
Horizontální 
extenze 

30°-40° - 135° 

Horizontální flexe 140° -  

Tab. č.  4 – Rozsah pohybů v ramenním pletenci.(Janura, 2004) 

 

Výše uvedené základní pohyby v ortogonálních směrech se v praktickém životě 

téměř nevyskytují, protože běžné pohyby mají vždy diagonální charakter doprovázen 

rotační složkou (Véle, 2006). 

 

 

Obr.č.1 – Funkční komponenty ramenního kloubu (DePalma, 1950) 
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2.4 Aloplastika a akromioplastika ramenního kloubu a její indikace 

 

Aloplastika a akromioplastika patří mezi invazivní způsoby, jak ošetřit 

poškozený ramenní kloub. 

 

Aloplastika = umělá náhrada kloubu, která se skládá z dříku s hlavicí, který je zapuštěn 

do dřeňové dutiny humeru a glenoidální komponenty, která nahrazuje původní kloubní 

jamku. Hemiarthroplastika je  náhrada pouze jedné z komponent, ve většině případů 

se je to část s dříkem.  

  Při indikaci aloplastiky jakýkoli kloubu je nutné velmi pečlivě zhodnotit celkový 

stav pacienta, jeho objektivní biologické stáří, schopnost spolupráce v celém 

pooperačním období a rehabilitaci a v neposlední řadě také prospěch pro zlepšení 

kvality jeho života. V případě aloplastiky ramenního kloubu je indikace zřetelně 

opatrnější a u pacientů nespolupracujících a biologicky starých se přistupuje raději 

k symptomatické léčbě (Pokorný 2007). 

Při indikaci aloplastiky ramena se musí upřesnit, zda je vhodnější implantace 

hemiartroplastiky, tedy náhrady pouze kloubního povrchu hlavice humeru, nebo zda je 

v konkrétním případě zapotřebí nahradit i kloubní povrch jamky  (Pokorný, 2007). 

 

 

2.4.1 Indikace aloplastiky ramenního kloubu 

 

1. Omartróza 

V některých případech se jedná o artrózu primární, v jiných je v anamnéze 

traumatické poškození skeletu ramena. Indikace je především nezvládnutelná bolestivá 

omartróza III. a IV. stupně, provázená postupným omezováním rozsahu pohybu. 

 

2. Revmatická destrukce ramena 

Zde je hlavní indikací progredující bolest, omezení funkce ramena 

a rentgenologicky prokázaná destrukce kloubního reliéfu (Pokorný, 2007). 
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3. Aseptická nekróza hlavice humeru 

Aloplastika ramena je jedinou kauzální metodou léčby při rozsáhlejším 

poškozením hlavice po proběhlé nekróze. 

 

4. Akutní tříštivé a luxační zlomeniny proximálního humeru 

K aloplastice jsou indikovány především tři- a čtyřfragmentové zlomeniny, 

především u starších pacientů, a zlomeniny zasahující podstatnou část vlastní kloubní 

plochy hlavice. 

 

5. Stavy těžké posttraumatické destrukce proximálního humeru 

K aloplastice se indikují poúrazové bolestivé stavy spojené s výrazným 

omezením hybnosti kloubu. Do této skupiny řadíme i paklouby v oblasti proximálního 

humeru. 

 

6. Jiná postižení ramena 

Stavy při systémových chorobách (psoriáza, hemochromatóza, amyloidóza). 

 

7. Tumorózní afekce v oblasti ramena 

 

8. ,,Krajní“ indikace aloplastiky ramena 

Tato různorodá skupina obsahuje jednak různá výjimečná postižení při 

systémových onemocněních skeletu, jednak stavy po různých neúspěšných 

rekonstrukčních výkonech, např. po exstirpaci hlavice (Pokorný, 2007). 
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2.4.2 Kontraidikace aloplastiky ramenního kloubu 

 

1. Infekt v oblasti ramenního kloubu  

Absolutní kontraindikací je infekt  aktivní, u nespecifických infektů v anamnéze 

není situace jednoznačná, stejně jako u specifických. 

 

2. Defekt a paralýza deltového svalu a svalů rotátorové manžety 

Pokusy o implantaci v těchto případech většinou končí neúspěchem v důsledku 

instability kloubu. 

 

3. Výrazný kostní defekt glenoidu 

Jedním z problémů je například defekt kloubní jamky, který postihuje podstatně 

reliéf a goniometrii kloubu. Může být důsledkem traumatu, degeneračním 

či revmatickým procesem, velmi často se vyskytuje u artropatií. Někdy je stav řešitelný 

implantací speciální náhrady nebo kostního štěpu. 

 

4.Psychicky labilní a nespolupracující pacient 

Toto kritérium je u ramenního kloubu nezbytné. Nespolupracujícímu pacientovi 

může celý stav i výrazně zhoršit (Pokorný, 2007). 

 

 

2.4.3 Aloplastika ramenního kloubu v indikaci primární 

glenohumerální artrózy 

 

 Primární glenohumerální artróza – primární omartróza – tvoří dle 

epidemiologických studiích asi 3% případů artrózy obecně. Při stanovení diagnózy je 

nutné vždy dbát na to, abychom oddělili artrózu primární od artrózy, která vzniká 

na podkladě např. chronických lézí rotátorové manžety, chronických posttraumatických 

stavů (Pokorný, 2007). 
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Neer v roce 1974 definoval primární glenohumerální artrózu následujícími příznaky: 

- omezení pohybu v glenohumerálním kloubu 

- zúžení kloubní štěrbiny na RTG 

- přítomnost marginálních osteofytů na hlavici humeru 

- zachování rotátorové manžety 

- eroze glenohumerální plochy 

 

Náhradu ramenního kloubu pokládáme za léčebnou metodu u případů silně 

bolestivé artrózy, kdy dochází k postupnému omezování pohybu, bolest nereaguje 

na běžnou konzervativní léčbu a jsou přitom jasné RTG změny (obr.č.6, příloha č.VI). 

Podmínkou samozřejmě zůstává spolupracující pacient (Pokorný, 2007). 

 

 

2.4.4 Nejběžnější současné systémy náhrady ramenního kloubu 

 

Současné systémy pro náhradu ramenního kloubu od různých výrobců, které 

se používají v České republice: 

 

GlobalTM Total Shoulder Artroplasty Systém DePuy J&J 

Aegualis ™ Shoulder Prothesi – Tornier (obr.č.7, příloha č. VI) 

Anatomical Shoulder ™ – Zimmer (obr.č.8, příloha č. VI) 

Reverzní implantát Zimmer, Durom Cup ™ – Zimmer – reverzní _loplastiky má 

anatomicky obrácený princip ,,hlavice v kloubní jamce“, a tak jamka je součástí humeru 

a hlavice je fixována do glenoidu. 

Systém náhrady ramenního klobu LIMA 

BiAngular Shoulder ™ – Biomet  

BioModular Total Shoulder – Biomet 

Reverzní systém Delta CTA CTA ™ De Puy J&J (obr.č.9, příloha č. VI) 

Copelandův implantát CSRA Biomet (obr.č.10, příloha č. VI) 

Systém pro náhradu ramenního kloubu Beznoska (Pokorný, 2007) 
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Výše uvedené typy náhrad ramenního kloubu, se dále dělí podle způsobu fixace. 

Nejběžnějším způsobem fixace humorální komponenty je cementování 

Methylmetakrylátovým kostním cementem. Ve všech dostupných zdrojích je uváděn 

fakt, že dřík, cementovaný v dřeňové dutině pažní kosti, poskytuje spolehlivě dobré 

výsledky. 

 Pro relativně malou zátěž dříku jsou někdy stejné humorální komponenty 

fixovány pouze systémem press-fit (po co nepřesnějším opracování dutiny rašplemi je 

dřík zaražen do vzniklého kanálu). Tento způsob lze využít zejména v v případě 

hemiartroplastiky (Pokorný, 2007). 

 

 

2.4.5 Copelandův implantát CSRA Biomet 

 

V roce 1979 Stephen A. Copeland vytvořil nový koncept náhrady ramenního 

kloubu pomocí kulovité ,,čepičky“, která nahradí pouze kloubní plochu hlavice pažní 

kosti. CSRA je založena na minimalizaci kostní resekce, odstraňuje nezbytnost 

zavádění dříku do dřeňové dutiny humeru.  

Do klinické praxe byly náhrady typu CSRA (obr.č.11, příloha č. VI) zavedeny 

v první polovině 80.let. Tyto implantáty umožňují řešit všechna postižení ramenního 

kloubu, která nemění zásadně tvar hlavice ani horního konce humeru. Zároveň 

umožňují zachovat normální orientaci hlavice – tedy retroverzi, inklinaci i offset. 

Dodnes užívaná varianta Mark 3 ( Biomet Merck,Swindon, UK) je zavedena od roku 

1993 čepička je ukotvena principem press-fit a opatřena hydroxyapatitovým nástřikem 

(Pokorný, 2007). 

 Provedení této operace oproti ostatním typům aloplastik zahrnuje kratší operační 

dobu, snižuje krevní ztráty a méně následných komplikací. Resekce kosti je minimální 

a kostního cementu se nepoužívá (Mullett, 2007). 
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2.4.6 Klinické vyšetření a hodnocení výsledků aloplastiky ramenního 

kloubu 

  

 Klinické vyšetření by mělo postupovat podle jednotných pravidel a jednotný by 

měl být i způsob zaznamenávání výsledků. To je mimořádně důležité pro hodnocení 

průběhu léčby, rehabilitace a možnosti porovnávání výsledků. 

 Funkci ramena můžeme samozřejmě popisovat prostým záznamem rozsahu 

pohybu podle anatomické terminologie – ventrální flexe, dorzální flexe, zevní 

a vnitřní rotace abdukce, addukce. 

 V současné americké literatuře je nejvíce propagován systém Shoulder 

Assessment Form, který doporučuje ,,American Shoulder and Elbow Surgeons 

Society“ (obr.č.17, příloha č. VI). 

 Při prezentaci výsledků v Evropě je nejvíce užíván a doporučován systém 

hodnocení podle Constanta (Constant, 1987, Conboy, 1996). Je zaměřen především 

na hodnocení funkce ramena, je kladen větší důraz na stav sledovaného kloubu 

z pohledu pacienta. (obr.č.18, příloha.č.VI). Dalším známým schématem je Hospital  

for Special Surgery Systém for Assesing Shoulder Function (Kuz, 1998) 

(Pokorný, 2007). 

 

 

2.5 Akromioplastika ramenního kloubu 

Akromioplastika se používá především při ošetření tzv. impingement syndromu 

(jedná se o stav tísně v subakromiálním prostoro s poškozením svalstva rotátorové 

manžety, klinicky zjistitelný např. jako bolestivý středový oblouk).  

Při vyčerpání konzervativní léčby je indikováno operační řešení spočívající 

v odstranění dolní části nadpažku (Vosáhlo, 2007). 

Dnes se tyto operace provádí více artroskopicky (obr.č.12, příloha č.VI) za 

použití speciální kostěné frézy. Většinou se operuje v celkové narkóze. K zpřehlednění 

kloubu se používá speciální trakční zařízení. Po této operaci je započata okamžitá 

rehabilitace, je však nutno počítat s tím že rehabilitace ramena je vždy dlouhodobější 

(Vosáhlo, 2007). 
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2.6 Fyzioterapie pacientů po aloplastice ramenního kloubu 

 

Základem stanovení fyzioterapeutického plánu je vyšetření celého ramenního 

pletence. 

 

2.6.1 Vyšetření ramenního pletence 

 

Aspekce: Vyšetření zahájíme již pohledem v čekárně, protože si můžeme velmi dobře 

všimnout nekorigovaných pohybů pacienta a držení horní končetiny. Získané poznatky 

později porovnáme  s pozorováním při objektivním vyšetření v ordinaci 

(Gross et al., 2005). 

Anamnéza: Glenohumerální kloub je vysoce flexibilní kloub. Není kloubem nosným, 

a proto jsou nejčastější příčinou jeho obtíží právě nadměrné používání a přetěžování, 

úrazy či zánětlivá onemocnění. Tyto poznatky jsou důležitým vodítkem při pohovoru 

s pacientem, jelikož vytvářejí základní osu našich dotazů (Gross et al., 2005). 

Palpace: V úvodu si všímáme barevných změn, prosáknutí, mateřských znamének, 

incizí, kontur kostí, reliéfu svalů a posuzujeme jejich symetrii (Gross et al., 2005). 

Trigger pointy v oblasti ramene 

Myofasciální bolest v oblasti ramenního pletence se často vyskytuje u většiny 

pacientů, zejména při profesionálním přetížení. Spoušťové body a přenesená bolest 

do oblasti ramene a horní končetiny často napodobují příznaky krčních kořenových 

syndromů nebo anginy pectoris a dalších viscerálních onemocnění (Gross et al., 2005). 

Palpace rotátorové manžety dle Cyriaxe (1984) 

Při vyšetření m. supraspinatus sedí pacient na lehátku, horní končetinu má 

flektovanou v lokti do 90° a zasunutou za zády. Potom se téměř položí na záda tím 

způsobem, že se opře o flektovaný loket, čímž fixuje paži v addukci a vnitřní rotaci. 

Pod krajem nadpažku palpujeme šlachu m. supraspinatus (Gross et al., 2005). 

 Při palpaci šlachy m. infraspinatus leží pacient na břiše a opírá se o pokrčené 

lokty. Zevní rotaci v ramenním kloubu dosáhne tím, že se rukama přidrží okraje 

vyšetřovacího stolu. Při samotném vyšetření pacient přenese váhu těla směrem dopředu 

na předloktí, protože tím lépe vyniknou velké hrboly. Kombinace flexe, addukce a zevní 

rotace umožní posun hrbolů laterálně a ulehčí palpaci šlachy vyšetřovaného svalu 

na střední části velkého hrbolu (Gross et al., 2005). 
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Vyšetření aktivní pohyblivosti 

Pacient provádí následující pohyby: flexi, extenzi okolo transverzální osy, 

abdukci a addukci okolo sagitální osy a mediální a laterální rotaci okolo podélné osy 

humeru. Vždy by to měly být rychlé funkční testy, které umožní informovat o stavu 

rozsahu hybnosti v rameni.  

Realizace kombinovaných funkčních pohybů urychluje celkové klinické 

vyšetření. Nevýhodou tohoto časově velmi úsporného postupu je testování několika 

pohybů zároveň a z toho vyplývající obtížná rozlišitelnost klíčové struktury, která je 

zdrojem obtíží. Vysokou výtěžnost informací poskytuje Apleyův ,,scratch“ test 

(Gross et al., 2005). 

  

Vyšetření pasivní pohyblivosti: 

Vyšetření pasivní pohyblivosti rozdělujeme na dvě části: 

 vyšetření funkčních pohybů (physiological movements) v základních rovinách, 

tj. pohybů, které mohou být vykonávány rovněž aktivně, 

 vyšetření přídatných pohybů (joint play). 

Pomocí těchto vyšetření lze určit, jestli jsou příčinou obtíží pacienta nekontraktilní 

(inertní) struktury (ligamenta, kloubní pouzdra, fascie, burzy, dura mater a míšní 

kořeny) (Cyriax, 1984). Jsou protaženy nebo napínány v krajních polohách kloubu, kdy 

je vyčerpán dosažitelný rozsah pohyby v kloubu. Při omezení rozsahu pohybu zjistíme, 

jestli odpovídá tzv. capsular pattern = kloubní vzorec pro ramenní kloub znamená 

omezení zevní rotace, abdukce a vnitřní rotace (Gross et al, 2005). 

 

Vyšetření pohybu proti odporu 

Při oslabení některého za svalů pletence ramenního musí dojít ke kompenzaci 

funkce jinými svaly. Tuto substituci můžeme zaznamenat při klinickém vyšetření, 

protože zjistíme špatný pohybový stereotyp s pohybovou inkoordinací nebo 

abnormálním pohybem určité části těla. 

Při testování svalů pletence ramenního vyšetřujeme flexi, extenzi, abdukci, 

addukci, vnitřní a zevní rotaci proti kladenému odporu. 

Vyšetřeny by měly být i  pohyby lopatky: elevace, retrakce, protrakce a addukce 

s depresí (Gross et al., 2005). 
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Neurologické vyšetření 

Vyšetření motoriky: Segmentová a periferní inervace svalů, které zajišťují 

pohyby v ramenním kloubu. Při vyšetření míšního segmentu C5 testujeme pektorální 

reflex na obou stranách a porovnáváme symetrii. Tento reflex běžně nepoužívá, 

vyšetření segmentu C5-6 se užívá bicipitový reflex. 

Vyšetření citlivosti: Vyšetřujeme základní senzitivní modality, přičemž 

v oblasti ramene testujeme dermatomy  C4,C5,C6 a C7 na dotyk a bolest. V podpaží 

a na mediální straně paže vyšetřujeme dermatom Th2 aTh3 (Gross et al., 2005). 

 

Speciální testy (Gross et al., 2005) 

Rockwood test: Tímto testem zjišťujeme přední instabilitu glenohumerálního kloubu.  

Apprehension Test ( test obavy z přední luxace) (Crank Test) 

Testování zadní instability (zadní zásuvkový test) 

Vyšetření kaudální a multidirekcionální instability ramene 

Clunk test: Tento test se používá k potvrzení ruptury labrum glenoidale. 

Gross-flexion test: Tento test s používá k vyšetření akromioklavikulárního kloubu 

Acromioclavicular sudar test: ,,Nůžkovitý“ test, vyšetření bolesti 

v akromioklavikulárním kloubu. 

Yergasnův test: Test hodnotící v patologii šlachy dlouhé hlavy bicepsu. 

Speedův test: Potvrzuje tentinitidu m. biceps brachii nebo parciální ruptuře šlachy. 

 

Impingement testy a testy na integritu rotátorové manžety (Gross et al., 2005) 

 

Drop Arm Test (test ,,padající paže“): využívá se k určení integrity šlach svalů 

rotátorové manžety. 

Impingement test podle Hawkinse 

Test m. supraspinatus (,,empty can“ test) 
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2.6.2 Fyzioterapeutický plán u povrchové náhrady ramenního 

kloubu dle Copelanda 

 

Včasná, aktivní rehabilitace je velmi důležitá, kvůli předcházení možných 

komplikacím, které mohou zpomalit rehabilitaci. Důležité je zapojení pacienta to celého 

procesu rekonvalescence (Mackin, 2002). 

 

Před operací 

 Vstupní kineziologické vyšetření 

 Informace o operaci 

 

Po operaci 

 

První den 

 Aktivní cvičení v závěsu – s bezpečnostním pasem/fixačním obvazem 

připevněným už na sále. 

 Aktivní pohyby prstů, zápěstí a radio – ulnární pohyby (pronace, supinace) 

 Aktivní flexe a extenze v loketním kloubu 

 Kryosáčky přikládat na oblast operovaného ramenního kloub  k prevenci zánětu  

 

Druhý den 

 Poučení o podpažní hygieně 

 Pokračování výše zmíněného aktivního cvičení 

 Cvičení úchopu ruky 

 Kyvadlové pohyby – cvičení kývavých pohybů 

 Pasivní flexe v supinaci 

 

Pacient je obvykle propuštěn po 5-ti dnech, kdy může být započato izometrické 

posilování rotátorové manžety. VYLOUČIT aktivní vnitřní rotaci!!! 

(Copeland,  2010) 
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I. část pasivní rehabilitace 

 

Cílem této fáze je zabránit časným adhezím v oblasti operovaného kloubu 

a vyloučit rozvoj špatných pohybových stereotypů a návyků daných algickými  podněty 

z operační rány. Cvičení je zahájeno přibližně 24 až 48 hodin po výkonu. Současně 

probíhá celková mobilizace pacienta, který pozvolna opouští lůžko. Při chůzi je vhodné 

operovanou končetinu nechat volně v šátkovém závěsu, paži je vhodné zapolohovat 

do lehké abdukce. 

Pasivní cviky: elevace paže, vyvěšování končetiny, zevní rotace, cvičení abdukce 

se zapolohování na stole (obr.č.13, příloha č. VI). 

Cvičení na motorové dlaze  CMP (continuos passive motion) (obr.č.14, příloha č.VI) 

(Pokorný, 2007). 

 

Od propuštění do 3 týdnů 

 Začít pasivně abdukci (udržovat rameno ve vnitřní rotaci) 

 Začít pasivně zevní rotaci jen do nulové – střední polohy 

 Začít aktivně s dopomocí flexi v supinaci a postupně do sedu, jakmile je toho 

pacient schopen. Pokud je to možné dále pokračovat v aktivnímu pohybu. 

 Začít izometrické posilování všech svalových skupin (kromě vnitřní rotace) 

 Jakmile je toho pacient schopen, možno odstranit podporu – závěs pro horní 

končetinu 

 Kde je to možné, může být zahájena vodoléčba(Copeland, 2010) 

 

II. část program aktivní rehabilitace 

 

1. fáze aktivního cvičení 

 

 Přesný termín zahájení aktivního cvičení musí být vždy ordinovat operatér. 

Pokud byla provedena aloplastika z důvodu degenerativního postižení ramena, je možno 

většinou zahájit tuto část již 10. den od výkonu. Přibližně od 10. dne je vhodné zahájit 

pozvolné izometrické cvičení svalstva ramena. Cvičení izotonické není ještě 

pro operovaný kloub vhodné. Dále je procvičováno svalstvo lopatky a krční páteře 

(Pokorný, 2007). 
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Rehabilitace lopatky – obnova pohyblivosti ve skapulohumerálním rytmu 

 Pro obnovu fyziologické motoriky lopatky i celé páteře je neúčinnější ošetření 

kostálních úponů (m.serratus anterior a m.latissimus dorsi na najkaudálnějších 

žebrech). Manuální, či lépe i nepřímou ,,respirační a antigravitační metodou PNF“ 

těchto struktur dochází obvykle k velmi intenzivní ,,funkční facilitaci“ (Bartlová, 2004). 

 

Po 3 týdnech 

 Vést pacienta k aktivnímu pohybu do všech směrů s přihlédnutím k jemnému 

protahování operovaného ramenního kloubu na konci rozsahu pohybu, které 

pacient provádí sám 

 Přidat izometrickou vnitřní rotaci 

 Postupovat k izotonickému posilování svalstva v okolí celého ramenního 

pletence (Copeland, 2010). 

 

2. fáze aktivního cvičení 

 

 Plné aktivní cvičení ramenního kloubu zahajujeme asi po 3 týdnech u aloplastiky 

z důvodu degenerativního postižení ramena (obr.č.15,16, příloha č.VI) (Pokorný, 2007). 

 Provádíme rehabilitaci funkcí myofasciálních struktur, kolem operovaného 

ramenního kloubu. Jde jednak o kyvadlová cvičení v ,,otevřených kinematických 

řetězcích“, které pohybem celé končetiny, včetně lopatky, po hrudníku vedou 

k navýšení rozsahu pohyblivosti lopatky (Bartlová, 2004). 

 Cvičení na podkladě neuromechanické či neurofyziologické formy 

kinezioterapie v ,,zavřených kinematických řetězcích“ prokazatelně více facilituje 

svalovou koordinaci všech angažovaných svalů a optimalizují jednotlivé kvality 

nervosvalové stabilizaci ramenního kloubu. Nejdůležitější metodickou zásadou 

při tomto cvičení je naprosto přesná pozice končetiny vůči hrudníku (Bartlová, 2004). 

 

Po 6 týdnech 

 Možnost začít přiměřeně s plaváním – plaveckým stylem prsa 

 Postupně posilovat svalstvo okolí celého pletence ramenního– pokračovat 

 Pokračovat v pravidelném protahování měkkých tkání v okolí kloubu až 

do konce jeho dosažitelného/ možného rozsahu (Copeland, 2010). 
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Posilování: Velmi užitečnými jsou techniky ,,zvratu fáze pohybu“ resp. modifikace 

,,zvratu antagonistů“ z PNF. Konkrétní formy ,,antagonistických technik“ optimálně 

splňují požadavky na izometrický a koncentricko/excentrický či akceleračně/ 

decelerační dril svalů pro získání odolnosti svalů vůči únavě v různých antigravitačních 

pozicích elevované paže. Zpočátku u většiny pacientů začínáme pouze s ,,velmi 

lehkým“ tlakem zápěstí ve směru zevní rotace paže proti odporu, např. Thera-Bandu 

v antigravitační zabezpečené pozici v sedu s oporou. Posléze ve vzpřímeném stoji 

se stále narůstajícími nároky na vzájemnou koordinaci - ,, zvrat fáze“ – zevně a vnitřně 

rotačních svalů (obou) paží (Bartlová, 2004). 

 

Pokroky pacienta v léčbě a její výsledky záleží na poměrech v kloubu 

a měkkých tkání před operací. Lepší výsledky jsou očekávány u pacientů, u kterých je 

kloubu nahrazen z důvodu primární osteoartrózy. Zlepšení pokračuje od 18 měsíců do 2 

let a kde je možné, tak by měl pacient pokračovat v rehabilitaci do té doby, než dosáhne 

maxima svého potenciálu. Tento fyzioterapeutický plán se aplikuje u pacientů 

s nepoškozenou rotátorovou manžetou. Pokud byla navíc provedena úprava rotátorové 

manžety, měl by být přiřazen také posilovací program na její úpravu (Copeland, 2010). 

 

Návrat k funkčním aktivitám 

 

Tyto údaje jsou jen orientační a mohou se lišit dle individuálního přístupu každého 

pacienta. Nicméně tyto aktivity by měly být nejdříve zahájeny v níže uvedené době: 

 

 Řízení auta  po 4 týdnech 

 Plavání  prsa po 6 týdnech, volným stylem po 3 měsících 

 Golf   po 3 měsících 

 Zvedání   zvedání lehkých předmětů možno začít ve 3 týdnech, 

nezvedat těžké předměty po dobu 6 měsíců. 

 Návrat do práce rozhoduje pacientovo zaměstnání 

 

Ti, kteří mají sedavé zaměstnání, se mohou vrátit ke své práci po 6 týdnech. 

Manuálně pracující nebo, ti u kterých zaměstnání vyžaduje přílišnou zátěž ramene, 

by měli být instruováni operatérem (Copeland, 2010). 
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2.6.3 Fyzioterapeutický plán po akromioplastice ramena 

 

Fyzioterapeutický plán: Po akromioplastice, která se ve většině případů provádí dnes jíž 

artroskopicky, nemá pacient zakázané pohyby, pouze nošení těžkých břemen.  

V počátečním stavu po operaci uvolňujeme oblast ramenního kloubu pomocí měkkých 

technik (Trnavský, 2002). 

 Lze využít i pasivního cvičení na motodlaze. 

 Šetrná mobilizace s aplikací trakčních technik a translačních pohybů a pomalých 

jemných klouzavých pohybů uvolňujeme kloubní vůli (Trnavský, 2002). 

 Nepostradatelná je i správná relaxace, např. vyvěšováním končetiny a uvolnění 

subakromiálního prostoru (Pokorný, 2007). 

 Postupně využíváme postizometrii (PIR), cvičení proti gravitaci (AGR) 

a respirační fyzioterapie. Cvičení pacient provádí vleže na zádech, na břiše, na zdravém 

boku a vsedě. Osvědčené pomůcky jsou overball, Thera-Band, tyčka, s podrobnou 

instruktáží před zrcadlem (Trnavský, 2002). 

 Správné kostoabdominální dýchání a dechová vlna výrazně pomáhají při terapii 

ramenního kloubu. Při horním typu dýchání dochází k přetěžování horní hrudní apertury 

a svalů krční páteře a ramenního kloubu (horní trapézový sval, mm.scaleni). Celé držení 

těla, elevace ramenního kloubu, má negativní vliv nejen na somatický stav nemocného, 

ale je odrazem jeho psychického úzkostného ladění.  

Podrobný dialog o problémech, upozornění na déletrvající terapii i na období 

bez velkých pohybových efektů je důležitou součástí komplexní terapie 

(Trnavský, 2002). 

 

 

2.6.4 Fyzikální terapie 

 

Cílem fyzikální terapie je prostřednictvím mechanických a elektrických impulsů 

dosáhnout zlepšení narušených tělesných funkcí. Indikace fyzikální terapie po operaci 

v ramenním kloubu vychází z aktuálního stavu pacienta. 

Čím akutnější stav, tím méně diferenční fyzikální metody volíme. V akutním 

stavu je vhodný terapeutický laser s nižší či střední energií, TENS proudy, chlad. 
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Později lze využít DD proudy, IF proudy a magnetoterapie nebo ultrazvuk, 

pulzní nebo kontinuální. 

Efekty fyzikální terapie jsou empirické – nejsou zatím přesvědčivě dokázány 

metodou evidence based medicine (Sedlačková, 1999). 

 

Fyzikální terapie navržena pro konkrétního pacienta s diagnózou stp. povrchové 

náhradě hlavice ramenního kloubu dle Copelanda s následnou akromioplastikou 12. den 

po operaci. 

 

Cvičení ve vodě: je možné po extrakci stehů a úplném zhojení operační rány. Cvičení je 

vždy s odborným dohledem, kdy se využívá jak nadlehčení končetiny, tak odporu vody 

(teplota vody v rehabilitačním bazénu cca. 33°C) přibližně 20 minut.  

 

Laser: na pooperační jizvu po extrakci stehů ( vzdálenost sondy 0,5 cm, f = 1000Hz, 

rastrovací metoda, 1,0 J/cm² na každé pole denně )(Poděbradský, 1998). 

 

Vířivá koupel: je možná po extrakci stehů a úplném zhojení operační rány. Je vhodná 

pro uvolnění měkkých tkání teplota vody dle Gilberta indiferentní 34 až 35˚C, 15 minut 

(Poděbradský, 1998). 

 

Motodlaha:  CMP (continuos passive motion), cvičení začíná hned v počáteční fázi 

po operaci. Cvičení systémem CMP pokračuje celé dva týdny od výkonu, až je pacient 

schopen dosáhnout 90° elevace na motodlaze bez větších problémů. Cvičení by mělo 

probíhat dvakrát denně, vždy 10-15 minut (Pokorný, 2007). 
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3  ČÁST SPECIÁLNÍ 

 

 3.1. Metodika práce 

 

 Tato bakalářská práce vznikla na základě konání souvislé odborné praxe 

v Rehabilitační klinice na Malvazinkách v Praze v termínu od 18.1.2010 do 12.2.2010. 

U vybraného pacienta s diagnózou povrchová náhrada levého ramenního kloubu 

s následnou akromioplastikou je obecná část zaměřena na teoretické poznatky pro 

danou diagnózu, speciální část je vypracována formou kazuistiky.  

Na základě odebraných dat byl zpracován vstupní kineziologický rozbor, z jehož 

závěru byl sestaven léčebný rehabilitační plán v závislosti na vývoji aktuálního 

zdravotního stavu a reakcích pacienta na průběh rehabilitační léčby. Z výstupního 

kineziologického rozboru byl stanoven závěr a zhodnocení efektu terapie. 

 Individuální terapeutická léčba byla uskutečňována v průběhu souvislé odborné 

praxe. Ošetřující lékař indikoval rehabilitaci každý den, po dobu neurčitou. 

Terapeutických jednotek bylo celkem 17, každá v délce trvání 60 minut. 

 Fyzioterapeutické metody aplikované v průběhu léčebné rehabilitace odpovídaly 

náplni studia tříletého bakalářského oboru fyzioterapie. Byla aplikována technika 

postizometrické relaxace a techniky měkkých tkání dle Lewita, reflexní masáž, 

mobilizace dle Rychlíkové a Lewita, metoda proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

dle Kabata, cvičení dle Brüggerova konceptu, cviky k obnovení svalové rovnováhy 

s využitím terapeutických pomůcek (overball, Thera-Band). 

 Tato bakalářská práce byla realizována na základě informovaného souhlasu 

pacienta a schválení etickou komisí s jednacím číslem 011/2010 FTVS UK. 

(viz.příloha č.I, II.). 
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3.2  Anamnéza 

 

Vyšetřovaná osoba: V.S.♂ 

Ročník: 1949 

Váha:     95 Kg 

Výška:   170 cm 

BMI:      32 

 

Diagnóza: Z96.6  přítomnost ortopedického kloubního implantátu 

M25.9  společná porucha nespecifikovaná (stp. operaci levého ramenního 

kloubu, redres, revize, uvolnění měkkých tkání rotátorové 

manžety, akromionplastika) 

                 I10         Esenciální (primární) arteriální hypertenze 

                 N40        Hyperplasia prostatae 

                     

Status praesens:  Vyšetřovaný si stěžuje na bolest v levém ramenním kloubu a levé 

lopatky v oblasti horního mediálního okraje při pohybu                           

   

Anamnéza:  

 

OA:  Běžná dětská onemocnění, v 17 letech excize tonsil, v roce 1990 autonehoda, 

poranění měkkých tkání levého ramenního kloubu, léčeno klidem, asi 5 let trvající 

bolesti levého ramenního kloubu, výrazná progrese v posledním roce, 5/2009 

operace povrchová náhrada levého ramenního kloubu dle Copelanda (dle pacienta) 

pro omezený rozsah pohybu a 7mm marginální osteofyt na hlavici humeru. OP 

v plné anestezii bez komlikací, s následnou 3 měsíční ambulantní RHB, 7.1.2010 

redres, revize, uvolnění měkkých tkání rotátorové manžety, akromioplastika 

levého ramenního kloubu (dle pacienta) pro omezený rozsah pohybu v levém 

ramenním kloubu, který byl horší než před aloplastikou. 

 

NO: Arteriální hypertenze, 5/2009 stp. povrchové náhradě Copeland hlavice levého 

ramenního kloubu, 7.1.2010 redres, revize, uvolnění měkkých tkání, 

akromioplastika levého ramenního kloubu. 
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RA:  Otec † 74 letech stářím, matka † 68 kardiální selhání 

FA:  Tanut 1-0-0, Betaloc ZOK 25mg 1-0-0 

AA: Hmyzí bodnutí, guma, kaučuk 

  

PA: Dříve pracoval jako zootechnik, nyní bez práce 

 

SA: Žije s rodinou, nosí brýle na čtení, ramenní závěs jen občas doporučeno 

operatérem, aby nedocházelo k dlouhému vyvěšování levého ramenního kloubu, 

jinak bez pomůcek, pravák 

                    

Abúzus: 2x denně káva, občas alkohol 

 

Předchozí rehabilitace: po povrchové náhradě Copeland hlavice levého ramenního 

kloubu 5/2009, 3 měsíční ambulantní RHB docházel 2-3x týdně, pacient absolvoval 

individuální LTV a magnetoterapii na levý ramenní kloub 2-3x týdně 20minut. Dle 

pacient efekt terapií byl minimální. 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta:  

 Z96.6  přítomnost ortopedického kloubního implantátu 

M25.9  společná porucha nespecifikovaná (stp. operaci levého ramenního 

kloubu, redres, revize, uvolnění měkkých tkání rotátorové 

manžety, akromionplastika) 

                 I10         Esenciální (primární) arteriální hypertenze 

                 N40        Hyperplasia prostatae 

 

 

Indikace k RHB: dle ošetřujícího lékaře 

Kineziologický rozbor, LTV dle kineziologického rozboru, TMT LHK – rameno, 

ramenní motodlaha, motomed na HK, cvičení v bazénu – LHK, vířivka na LHK 10x, 6x 

laser na jizvu 
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor 

 

Vyšetření fyzioterapeutem: 19.1.2010 

 

Aspekce: Muž silnější postavy, žlutozelený hematom v oblasti celého levého ramenního 

kloubu na anteriorní ploše, v oblasti celého levého prsního svalu, jizva 15cm 

na anteriorní ploše levého RK, bez strupů, červená, klidná, 

 

 

3.3.1 Statická vyšetření 

 

Stoj: vyšetření statické –  stoj stabilní, šíře stojné baze odpovídá fyziologické normě 

 

 

Pohled zezadu 

 

Paty symetrické kulového tvaru 

Achillovy šlachy symetrické 

Lýtkové svaly  z fibulární i tibiální strany symetrické 

Symetrie výšky podkolenních rýh 

Symetrie stehen bilat. 

Levá subgluteální rýha níž, delší a hlubší 

Levá m.gluteus maximus větší svalový tonus 

Otok v oblasti Michaelisovy bederní routy 

Levá SIPS výš 

Pravá crista níž 

Pravá tajle širší, více vykrojená mediálně 

PV sv. ve větším tonu v oblasti celé hrudní páteře více vpravo 

Levá lopatka ve větší ABD, dál od páteře (mediální strana více odstátá), dolní úhel levé 

lopatky výš 

Levý ramenní kloub výš 

Úklon hlavy vpravo 
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Pohled z boku 

 

Váha na přední části plosek (oblast MTP a prstů), PDK zvýšené napětí v přednoží 

Bilat. kolenní klouby v hyperextenzi 

Pánev ve středním postavení, postavení SIAS a SIPS fyziologické 

Lp lordoza posunutá do oblasti L1/ T10 s vrcholem L1, dolní Th napřímená do Th5 dále 

pak hyperkyfóza, ostrý C/Th přechod, Cp hyperloróza 

Hypotonus břišních svalů, prominující břišní stěna 

HK loketní kloub v mírné semiflexi, předloktí v pronaci, prsty v mírné semiflexi bilat. 

Ramenní klouby v protrakci 

Hlava v předsunu 

 

 

Pohled ze předu 

 

Pravou plosku na mediální hraně zatěžuje více (více snížená) 

Symetrie lýtek z fibulární i tibiální strany bilat. 

Deviace obou patell ve směru mediálním levá více 

Patelly stejně vysoko 

Symetrie stehen bilat. 

Levá SIAS výš  

Pravá crista níž 

Pupek v ose těla 

Levý m.pectoralis maior větší tonus, v celé ploše svalu žlutohnědý hematom 

Levá clavicula více prominuje výš 

Levý ramenní kloub výš, jizva bez strupů 15 cm dlouhá, červená, klidná v oblasti 

anteriorní plochy hlavice levého RK 

Úklon hlavy vpravo 
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Modifikace stoje 

 

Rombergův stoj I.II.III. – bez patologického nálezu 

 

Stoj na PDK s otevřenýma očima– bez patologického nálezu 

Stoj na LDK s otevřenýma očima – bez patologického nálezu 

 

Se zavřenýma očima stoj na jedné DK svede bilat. 

 

Dýchání: horní hrudní typ dýchání, nádechové postavení hrudníku 

  

 

Vyšetření stoje pomocí olovnice    

 

Olovnice spuštěná z pevného bodu:  

 

Pohled ze zadu : celý trup je vůči olovnici v lateroflexi mírně vpravo, hlava lateroflexe 

vpravo. 

 

Pohled z boku: vpravo i vlevo prochází olovnice mírně za kyčelními klouby, v ose 

kolenních kloubů, v ose loketních kloubů, za ramenními klouby vlevo více. Olovnice 

prochází mírně za trupem, předsun hlavy. Celkově mírně předsunuté držení těla. 

 

Pohled zpředu: celý trup je vůči olovnici v lateroflexi vpravo, hlava je v lateroflexi 

vpravo. 

  

Závěr: celková mírná lateroflexe vpravo 
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ANTROPOMETRIE  
 
Délky HKK 
 
Datum:  19.1.10 dx. sin. 
Acrominon - daktylion 76,5cm 76,5cm 

Acromion -   laterální condyl humeru 33cm  33cm 

Olecranon - processus styloideus ulnae 25cm 25cm 

Spojnice processus styloidei ulnae et radii - daktylion 21cm 21cm 
Tab.č. 5a – Antropometrie: délky HKK 
 
 
Obvody HKK 
 
Datum: 19.1.10 dx. sin. 
Přes ramenní kloub ( přes Axillu) 45cm 47cm 
Paže při kontrakci svalu  36,5cm 33,5cm 
Loketní kloub ( 30˚ flexe v loketním kloubu) 30cm 30cm 
Předloktí ( horní ⅓ předloktí ) 30cm 28cm 
 Zápěstí ( přes oba processusí styloideí ) 21,5cm 21,5cm 
Hlavičky metakarpů ( rukavičkářská míra ) 22cm 22cm 
Tab.č. 5b – Antropometrie: obvody HKK 

 

Závěr: Délka obou HKK stejná, obvod přes Axillu LHK je větší pro otok, dále obvody 

PHK jsou v průměru o 2cm větší než LDK, vyšetřovaný je pravák, a plně nezapojuje 

levou LHK do ADL. 

 

 

3.3.2 Dynamická vyšetření 

 

Chůze: stabilní, typ peroneální dle Jandy, rytmus pravidelný, délka kroku u obou DKK 

stejná, fyziologická baze, osové postavení DKK fyziologické, odvíjení chodidel 

od podložky po zevní hraně z oblasti hlaviček metatarzů bilat. Laterální posun pánve 

při chůzi je symetrický, při chůzi nedochází k zvětšení bederní lordozy.  

Strmé držení trupu,  HKK končetiny jsou drženy toporně, pohyb je uskutečňován 

v loketních kloubech, strnulé držení hlavy. 
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- po špicích svede 

- po patách svede 

- v podřepu svede 

- chůze pozpátku ( malá extenze v kyčelních kloubech, Lp stabilní ) 

- při chůzi nezakopává o špičku 

 

Chůze se zavřenýma očima stabilní, pomalá 

 

ADL – soběstačný, LHK se neučeše, tričko si navléká nejprve na LHK a pak přes hlavu 

 

 

Orientační vyšetření dynamiky páteře  

 

Anteflexe (Thomayerova zkouška) 

Rozvoj celé páteře není plynulý, rozvíjení začíná v dolní bederní páteři – končí v dolní 

hrudní = celý úsek Th se téměř nerozvíjí a opětný rozvoj v dolní Cp. Není přítomna 

hypermobilita, konečky prstů se dotkne země. 

Omezený rozsah pohybu v oblasti Th páteře a horní Cp.  

Retroflexe 

Začíná v oblasti Cp, Thp zůstává napřímená a pokračuje v Th/L přechodu kde je 

retroflexe zvýšená. 

Omezený rozsah pohybu do retroflexe v oblasti Thp, zvýšená lordóza při retroflexi 

v oblasti Th/L přechodu. 

Lateroflexe 

Křivka páteře není plynulá, Thp napřímená, při lateroflexi vlevo dochází k rotaci trupu 

vpřed pravým ramenním kloubem. Vpravo je křivka celé páteře více plynulejší, hlavu 

drží strnule při lateroflexi na obě strany, přítomna rotační synkinéza pánve bilat. 

symetricky. Omezený rozsah pohybu v Thp při lateroflexi vlevo, přítomný náhradní 

stereotyp pomocí rotace trupu a protrakcí pravého ramenního kloubu. Omezený rozsah 

pohybu v Thp při lateroflexi vlevo o 4cm oproti pravé straně, tam je rozsah lateroflexe 

fyziologický. 

Anteflexe krční páteře 

Omezena, - 4cm do fossa jugularis. Pohyb se uskutečňuje pouze v C/Th přechodu, celá 

krční páteř zůstává napřímená. 
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GONIOMETRIE  dle Jandy                                                                

Krční páteř 19.1.2010 

aktivně pasivně 

R 40-0- 50 
 

R 50-0- 50 
 

F 25-0- 35 
 

F 30-0- 35 
 

S 50-0- 25 
 

S 50-0- 30 
 

Ramenní kloub 19.1.2010 

aktivně pasivně 

dx. sin dx. sin 

S 30-0- 180 
 

S 30-0- 75 
 

S  30-0- 180 
 

S 30-0- 80 
 

F 90-0- 0 
 

F 70-0- 0 
 

F 90-0- 0 
 

F 80-0- 0 
 

R F90 90-0- 60 
 

R * 15-0- 30 
 

R F90 90-0- 70 
 

R *  20-0- 35 
 

T 30-0- 120 T 30-0- 100 T 30-0- 120 
 

T 30-0- 110 

Loketní kloub 19.1.2010 

aktivně pasivně 

dx. sin dx. sin 

S 0-0- 110 
 

S 0-0- 140 
 

S 0-0- 140 
 

S 0-0- 110 
 

Předloktí 19.1.2010 

aktivně pasivně 

dx. sin dx. sin 

R 90-0- 90 
 

R 90-0- 90 
 

R 90-0- 90 
 

R 90-0- 90 
 

Zápěstí 19.1.2010 

aktivně pasivně 

dx. sin dx. sin 

S 80-0- 90 
 

S 80-0- 90 
 

S 80-0- 90 
 

S 80-0- 90 
 

F 30-0- 45 
 

F 30-0- 45 
 

F 30-0- 45 
 

F 30-0- 45 
 

Tab.č.6 – Goniometrie dle Jandy 
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* Jelikož abdukce LHK není 90° → zevní i vnitřní rotace byly vyšetřeny 

v modifikované výchozí poloze: pacient seděl, LHK v addukci, v 90° flexi v loketním 

kloubu, předloktí ve středním postavení, střed goniometru na levém olecranonu, pacient 

vytočí předloktí směrem k trupu (vnitřní rotace), pak od těla (zevní rotace). Pevné 

rameno goniometru zůstává ve výchozí poloze předloktí, pohyblivé sleduje předloktí. 

 

Závěr: Omezená flexe Cp, mírně omezená lateroflexe vpravo, omezená lateroflexe 

vlevo, omezená rotace do leva. 

Omezený rozsah pohybu aktivního i pasivního celého levého pletence ramenního kromě 

extenze. Omezený rozsah pohybu v pravém loketním kloubu do flexe, zde tvrdá 

zarážka. 

 
 
SVALOVÝ TEST dle Jandy  
 
Lopatka  
19.1.2010 sval periferní inervace 

kořenová 
inervace dx. sin.

Addukce m. trapezius, pars. med. 
n. accesorius            
Plexus cervicalis XI, C2-C4 3 2+ 

Addukce s 
kaud.posunutím m.trapezius, pars. caud. 

n. accesorius            
Plexus cervicalis XI, C2-C4 3 2+ 

Addukce a 
rotace 

mm.rhomboidei mjr. a 
min. n.dorsalis scapulae C1-C6 3 2+ 

Elevace 
m.trapezius, pars. cran.,  
m.levator scapulae 

n.accessorius,  
Plexus cervicalis     
n.dorsalis scapulae XI, C2-C4 4 3 

Addukce a 
rotace 

m.serratus anterior 
(lateralis) n.thoracicis longus C3-C7 3 2+ 

 
Tab.č.7a – Svalový test dle Jandy 
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Ramenní kloub 
19.1.2010 sval periferní inervace 

kořenová 
inervace 

d
x. sin. 

Flexe do 90° 

m.deltoideus pars. 
clavic.  
m..coracobrachialis 

n.axillaris                
n.musculocutaneus

C3-C6      
C3-C7 5 4o 

Extenze 

m.latissimus dorsi, m. 
teres maior, 
m.deltoideus ,pars 
scapularis 

n.thoracodorsalis, 
n.subscapularis, 
n.axillaris C5-C8 5 4 

Abdukci do 
90° 

m.deltoideus, pars 
acrom. 
m.suprascapularis 

n.axillaris,               
n.suprascapularis 

C3-C6      
C3-C6 5 3o 

Extenze v 
abdukci 

m.deltoideus pars 
scapul. n.axillaris C3-C6 4 3 

Flexe v 
abdukci m.pectoralis maior nn.thoracici ventr. C5-Th1 4 3+o,b

Rotace zevní 
m.infraspinatus                
m.teres minor 

n.suprascapularis     
n.axillaris 

C1-C3      
C5-C6 4 3+o,b

Rotace vnitřní 

m.subscapularis, m.teres 
mjr.,m.pectoralis maior, 
m.latissimus dorsi 

n.subscapularis, 
nn. thoracici 
ventr., 
n.thoracodorsalis C5-Th1 4 3+o,b

 
Tab.č.7b – Svalový test dle Jandy 
 
 
Loketní kloub 
 19.1.2010 sval periferní inervace 

kořenová 
inervace dx. sin.

Flexe při supinace 
předl. m.biceps brachii n.musculocutaneus C3-C6 5o 5 
Flexe při pronaci 
předl. m.brachialis n.musculocutaneus C3-C6 5o 5 
Flexe při 
str.post.předl. m.brachioradialis n.radialis C6-C8 5o 5 

Extenze 
m.triceps brachii          
m.anconeus n.radialis C6-C8 5 5 

 
Předloktí  
19.1.2010 sval periferní inervace 

kořenová 
inervace dx. sin. 

Supinace 
m.biceps brachii,  
m.supiantor 

n.musculocutaneus, 
n.radialis C3-C6  5 5  

Pronace 
m.pronator teres            
m.pronator quadratus n.medianus 

C6-C7    
C7-Th1  5  5 

 
Tab.č.7c – Svalový test dle Jandy 
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Zápěstí  
19.1.2010 sval periferní inervace 

kořenová 
inervace dx. sin. 

Flexe a 
uln.dukce m.flexor carpi ulnaris n.ulnaris  C7-Th1  5 5 
Flexe a 
rad.dukce m.flexor carpi radialis n.medianus C6-C8  5 5 
Extenze a 
uln.dukce 

m.extenzor carpi 
ulnaris n.radialis C6-C8  5 5 

Extenze a 
rad.dukce 

m.extenzor carpi rad. 
long. et brev. n.radialis C6-C8  5 5 

 
Krk  
19.1.2010 sval periferní inervace 

kořenová 
inervace  

Flexe 
mm.scaleni, m.longus 
colli, m.longus capitis plexus cervicalis C1-C6  3+ 

Sunutí 
vpřed 

m.sternocleidomastoid
eus 

n.accesorius                   
Plexus cervicalis 

NXI       
C2-C3  3 

Extenze 
m.trapezius, pars. 
cran. 

n.accesorius                   
Plexus cervicalis 

NXI       
C2-C3  3 

 
Trup  
19.1.201
0 sval 

periferní 
inervace 

kořenová 
inervace   

Flexe m.rectus abdominis 
nn.intercostales 
VI.-XII Th6- 3  

Extenze 
hrudní       
bederní 

mm.sacrospinales, m.spinalis 
dorsi, m.quadratus lumborum 

rr dorsales, 
n.subcostalis,        
plexus lumbalis 

L2-C2      
Th12-L1-4 3  

Rotace 
m.obliquus internus abdom. 
m.obliquus externus abdom. 

nn.intercostales 
V-XII                   
VIII.XII. Th12-L1 

sin.
3- 

dx.
3- 

Tab.č. 7d – Svalový test dle Jandy 
 
Legenda: 

        o – omezený rozsah pohybu 

        b -  bolest 

        n – neprovede 

        + přechodná hodnota k vyššímu stupni 

     - přechodná hodnota k nižšímu stupni 
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VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO STEREOTYPU ABDUKCE V LEVÉM RAMENNÍM 

KLOUBU dle Jandy 

 

Abdukce vsedě 

 

Pohyb začíná nejprve elevací celého pletence LHK do 60˚ dále pak současná rotace levé 

lopatky a lateroflexe celého trupu vpravo, pro bolest se nedostane do horizontály 90˚, 

porušen humeroscapulární rytmus. PHK abdukci provádí fyziologicky v plném rozsahu.  

 

VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO STEREOTYPU FLEXE KRKU NA ZÁDECH 

dle Jandy 

 

Výsledek: vyšetřovaný provádí flexi hlavy předsunem, bez rotace. Svědčí to pro 

převahu mm. Sternocleideomastoideí. 

 

 

VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALOVÝCH SKUPIN  dle Jandy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkrácené svaly: dx. sin. 
Datum:   19.1.2010 19.1.2010
m.trapezius - h.část  1  2 
m.levator scapulae  1  1 
m.SCM  1  1 
m.pectoralis maior  1  2o 
m.pectoralis minor  1  2o 
Paravertebrální zádové svaly  1  1 
m.quadratus lumborum  0  1 

Tab.č.8 –  Vyšetření zkrácených svalových skupin dle Jandy 
 
Legenda: 

0   nejedná se o zkrácení 

1  malé zkrácení (pasivně protažitelné bez většího odporu) 

2  velké zkrácení (pasivně neprotažitelné, velký odpor ,,tvrdá zarážka“) 

o – omezený rozsah pohybu 
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3.3.3 Palpační vyšetření 
 
 
PALPACE MĚKKÝCH TKÁNÍ dle Lewita 
 
Kůže  
 
Nalezené změny protažitelnosti bariery a velké adheze v oblasti kůže viz. níže 

 

Paravertebrální svaly L5-Th8 ve všech směrech více v craniomediálním směru bilat. 

ošetřeno terapií v barieře čekání na release v oblasti a zvětšení posunlivosti. 

 

Oblast m.pectoralis major bilat. více vlevo v oblasti pectoclaviculární části ve směru 

caudolaterálním. 

 

Oblast začátku m.rectus abdominis v oblasti xiphoideu – ve směru caudocraniálním. 

 

 Oblast billat. m.trapeziu více vlevo– ve všech směrech nejvíce ve směru 

mediolaterálním. 

 
LHK -  omezení posunlivosti kůže do všech směrů v oblasti celého levého RK, jizva 

bez strupů 15 cm dlouhá, červená, klidná v oblasti anteriorní plochy hlavice levého RK, 

omezená protažitelnost na konci a začátku jizvy a v oblasti nad AC skloubením, 

omezená protažitelnost i posunlivost jizvy i vůči podkoží v celé její délce. 

 
 Fascie  
 
Široká fascie zádová – vyšetření palpací zjištěna změněná, omezená protažitelnost 

fascie ve směru craniocaudálním více vpravo. 

Laterální fascie trupu – zjištěna omezená protažitelnost fascie ve směru 

craniocaudálním více vpravo. 

Fascie subclaviculární - zjištěna omezená protažitelnost fascie ve směru 

mediocraniálním více vlevo. 

Fascie šíjová - zjištěna omezená protažitelnost fascie více vlevo směrem do rotace. 

Fascie C/Th přechodu - zjištěna omezená protažitelnost fascie do rotace. 

Fascie LHK   - omezení protažitelnosti  do všech směrů v oblasti celého levého RK. 
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Svaly 
 

Klinický nález 19.1.2010 Klinický význam 

m.pectorális minor sin. 
bolestivý proc.caracoideus, 
syndrom horní hrudní apertury 

střední část m.trapezius sin. 
cervicibrachiální a kořenové 
bolesti na HK 

m.subscapularis sin. hlavně scapulohumerální kloub 

m.supra. - infraspinatus sin  
Bolest v ramenu, zvláště na 
tuberculum majus 

m.supinator, m.biceps a extenzory 
prstů     
m.triceps - dlouhá hlava     
flexory prstů     
horní část m.trapezius bilat.  poruchy v oblasti cervicální 

mm.scaleni sin. 
 Bolestivý Erbův bod, syndrom 
horní hrudní apertury 

krátké extenzory horní krční páteře bilat. léze v segmentu okciput/atlas 
m.levator scapulae sin. veškeré poruchy cervikální 
Tab.č.9 –  Lokalizace TrP ve svalech dle Lewita 

 

Periostový bod  19.1.2010 Klinický význam 
trnové výběžky Th5-Th6     

trnový výběžek C2 bilat.  

léze segmentu C1/C2, C2/C3 a 
napětí (TrP)  
m.levator scapulae 

mečík     
žebra v medioclaviculární linii sin. napětí (TrP) v m. pectoralis minor
žebra v axilární linii sin. napětí (TrP) v m.serratus anterior 
sternocostální spojení sin.  napětí ( TrP) v m.scalenus  
sternum těsně pod claviculou    
angulus costae     
mediální konec claviculy bilat.  napětí (TrP) v m.SCM 
Erbův bod     

příčné výběžky atlasu bilat.  

léze okciput/atlas, napětí (TrP) v 
SCM,  
popř. V m.rectus capitis lateralis 

bolestivé body linea nuchae bilat.  

přenesená bolest z krátkých 
extenzorů hlavových kloubů 
 a trnu C2 + ostatní krční páteř 

proc.styloideus radii     
bolestivé epikondyly     
úpon deltového svalu  sin.  zmrzlé rameno 
Tab.č.10 – Periostové body dle Lewita 
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VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE dle Rychlíkové a Lewita 
 
 Vyšetření kloubní vůle AO, Cp, Th, žeber dle Rychlíkové a Lewita 
 
AO – omezená anteflexe, lateroflexe vpravo 

Blokáda C4- C7 do rotací vpravo a lateroflexe vpravo 

Blokáda 3. a 4. žebra vlevo 

Blokáda Th7 do anteflexe 

 
Vyšetření kloubní vůle HKK a lopatek dle Rychlíkové a Lewita 
 
Levá lopatka, omezená pohyblivost ,, přilepené na žebra“  

Pravý loketní kloub omezený pasivní i aktivní rozsah pohybu do flexe zde tvrdá 

zarážka. Kloubní vůle lateromediálním směrem zachována. 

Zápěstí i prsty bez omezení kloubní vůle bilat. 

 
 
 
3.3.4 Speciální vyšetření 

 

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ HKK 

 

VYŠETŘENÍ ČITÍ  obou HKK - pomocí rádla a odpichovátka 

 

Povrchové čití vyšetření : taktilní 

                                         algické 

                                         diskriminační 

                                         termické 

                                         grafestézie 

 

Škála hodnocení: 1=hypestezie, 2=normoestezie, 3=hyperestezie 

Hodnocení čití kvantitativně = 2 Normoestezie bilat. 

 

Hluboké čití: pohybocit a polohocit bez patologického nálezu = 2 Normoestezie bilat. 

 

Stereognozie – se zavřenýma očima pozná předmět, tvar, velikost i identifikaci 

předmětu 
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Vyšetřování reflexů  

 

Reflex bicipitový (C5-C6) bilat = normoreflexie = 3 

 

Reflex styloradiální (C6) bilat.= 3 

 

Reflex tricipitový (C7) bilat.= 3 

  

Reflex pronační (C6) bilat.=  3 

 

Reflex flexorů prstů (C8)  bilat.=  3 

 
 
 

Závěr 
 

Pacient 12. den po akromioplastice levého ramenního kloubu s omezením 

aktivního i pasivního pohybu, nejvíce do abdukce a rotací v levém ramenním kloubu, 

se sníženou svalovou silou levého pletence ramenního, levé lopatky a trupového 

svalstva a poruchou pohybových stereotypů flexe krku a abdukce levého ramenního 

kloubu dle Jandy. 

 
  

Cíl terapie 
 
Ošetření jizvy s instruktáží péče o jizvu 

Ošetření měkkých tkání 

Relaxace hypertonických svalů 

Protažení zkrácených svalů 

Odstranění nalezených funkčních blokád 

Zvětšení rozsahu pohybu v celém levém pletenci ramenní, v oblasti Cp, Th páteře 

Posílení oslabených svalových skupin 

Zapojení celé levé horní končetiny do ADL 

 
 
 
 
 

 43



  

3.4  Krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán 
 

Krátkodobý plán 
 
TMT jizvy s instruktáží autoterapie 

Relaxace měkkých tkání pomocí TMT  dle Lewita, Brüggerovou horkou rolkou 

PIR dle Lewita na svaly v hypertonu v oblasti šíje, trupu, levé lopatky a levého RK 

Relaxační techniky na podkladě PNF na hypertonické svaly levého pletence ramenního, 

svaly šíje 

PIR s protažení dle Jandy, AEK na zkrácené svaly levého pletence ramenního a svaly 

šíje 

MOB dle Rychlíkové a Lewita zjištěných blokád  

Posílení oslabeného svalstva analyticky dle svalového testu dle Jandy a pomocí 

techniky PNF 

Korekce horního typu dýchání, autoterapie bráničního dýchání 

 

Návrh fyzikální terapie    

 

Dle ordinace lékaře: motodlaha dle rozsahu pohybu v LHK dle kineziologického 

rozboru denně 20minut., motomed na HKK zátěž dle ST denně 20minut., 10x cvičení 

v bazénu zaměřeno na uvolnění a posílení LHK, posílení trupového svalstva, 10x 

vířivka na LHK 15minut teplota vody dle Gilberta vlažná 31 až 33˚C, 6x laser na jizvu 

( vzdálenost sondy 0,5cm, f = 1000Hz, rastrovací metoda, 1,0 J/cm² na každé pole 

denně ). 

 

Dlouhodobý plán  

 

  Jelikož pacient absolvuje terapie denně v celkovém počtu 17, krátkodobý plán 

bude postupně přecházet do plánu dlouhodobého. 

Pokračovat v terapii na zvýšení rozsahu pohybu v levém ramenním kloubu,  

zvyšování svalové síly analyticky dle svalového testu dle Jandy, pomocí techniky PNF, 

činky, overballu, tyčky, Thera-bandu, propriomedu. 
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 3.5 Průběh léčebné rehabilitace 

 

1. 19.1.2010  VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

 
Cíl dnešní terapeutické jednotky: odebrání anamnézy, vstupní kineziologický rozbor, 

návrh krátkodobého plánu, stanovení závěru 

 

Provedení: odebrání anamnézy, vstupní kineziologický rozbor, návrh krátkodobého 

plánu, stanovení závěru 

 

Použité pomůcky: pásková míra, plastový goniometr, neurologické kladívko 

 

Návrh fyzikální terapie: pacient absolvuje denně, dle indikace lékaře po celou dobu 

hospitalizace : motodlaha (zatím mimo provoz), motomed na HKK zátěž č. 5 denně 

20minut., 10x cvičení v bazénu zaměřeno na uvolnění a posílení LHK, posílení 

trupového svalstva, 10x vířivka na LHK 15minut teplota vody dle Gilberta vlažná 31 až 

33˚C, 6x laser na jizvu ( vzdálenost sondy 0,5cm, f = 1000Hz, rastrovací metoda, 1,0 

J/cm² na každé pole denně ). 

 

 

Výsledek: Subj.: Pacient se cítí mírně unavený 

 

 

2. 20.1.2010  Dnes byl pacient na kontrolním RTG levého ramenního kloubu 

 

Popis: Postavení v AC skloubení je vyhovující, stp. operaci levého ramenního kloubu 

sec. Copeland. Vyšší postavení v glenohumerálním kloubu. Subacromialní prostor je 

hraniční šíře. Kostní struktura přiměřená, celistvost zobrazeného skeletu zachovalá. 

 

Status praesens 

Subj.: Pacient se stěžuje palpační citlivost jizvy v oblasti AC skloubení, pocit 

tahu při pohybu v levém ramenním kloubu v oblasti horního mediálního úhlu lopatky. 

Obj.: Pacient při vědomí, orientovaný v prostoru i čase, spolupracující. 
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Vyšetření  

Jizva červená již bez strupů, omezená protažitelnost na konci a začátku jizvy a v oblasti 

nad AC skloubením, omezená protažitelnost i posunlivost jizvy i vůči podkoží v celé 

její délce. Otok v oblasti celého RK viz. vstupní KR. 

Palpace kůže, podkoží i fascií dle Lewita v oblasti celého levého ramenního 

kloubu, nalezena snížená posunlivost a protažitelnost craniocaudálně i medilaterálně, 

hypertonie v oblasti mm.pectorales mjr. et minor, m.deltoideus, m.subscapularis, 

m.infraspinatus, m.serratus anterior, m.latissimus dorsi, Trp v m.supraspinatus v oblasti 

začátku a Trp v oblasti úponu m.pectoralis mjr vlevo. 

Omezená kloubní vůle levé lopatky, která je ve zvýšené přilnavosti ke stěně 

hrudníku a omezený klouzavý pohyb do všech směrů. Levý akromioklavikulární kloub, 

omezená kloubní vůle ventrodorzálně, levý sternoklavikulární kloub, omezená kloubní 

vůle ventrodorzálně. Zjištěno omezené pružení 3. a 4. kostotransverzálního kloubu 

vlevo. Thp segmentové vyšetření do lateroflexe vlevo nalezena blokáda v segmentu 

Th3-4. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Ošetření jizvy a otoku levého RK,  instruktáž péče o jizvu  

2. Relaxace kůže, podkoží a fascií, hypertonických svalů 

3.  Mobilizace nalezených blokád 

 

Návrh terapie 

1. Tlaková masáž  jizvy, míčkování v oblasti levého RK proti otoku 

2.  Brüggerova horká rolka na TrP , TMT dle Lewita na kůži, podkoží i fascie 

s omezenou protažitelností a posunlivostí, PIR dle Lewita na svaly v hypertonu 

3. MOB levé lopatky, žeber a klíčku a Thp dle Rychlíkové 

4. instruktáž autoterapie péče o jizvu 

 

 

Provedení 

1. Tlaková masáž jizvy,  masáž jizvy ve tvaru ,,S“ a ,,C“, míčkování měkkých 

tkání v oblasti levého RK proti otoku 
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      2.   Brüggerova horká rolka na TrP v v m.supraspinatus v oblasti začátku a v oblasti     

úponu m.pectoralis mjr vlevo. 

       TMT kůže, podkoží i fascií dle Lewita craniocaudálně i mediolaterálně, 

            PIR dle Lewita na mm.pectoralis mjr. et minor, m.deltoideus, m.subscapularis, 

m.infraspinatus, m.serratus anterior, m.latissimus dorsi, m.supraspinatus vlevo. 

      3.   MOB dle Rychlíkové: 

- rotační pohyb a pasivní abdukce levé lopatky 

- levý akromioklavikulární kloub ventrodorzálně  

  - levý sternoklavikulární kloub ventrodorzálně 

 - segmentová mobilizace vzájemnou protirotací obratlů v oblasti Th3 – Th4 

- 3.-4. kostotransverzální kloub vlevo pomocí lopatky 

-  hrudní páteře v segmentu Th3 – Th4 do anteflexe 

 

 Autoterapie: Instruktáž péče o jizvu, mastit, sprchovat, tlaková masáž,  masáž ve tvaru 
,,S a C“. 
 
Výsledek 

Obj.: Došlo k uvolnění, protažení jizvy, k relaxaci kůže, podkoží, fascií a svalů, 

zůstává palpační citlivost v oblasti 3.-4. kostotransverzálního kloubu vlevo. Jinak 

kloubní vůle ve všech mobilizovaných kloubech volná.  

Subj: Pacient udává zmírnění tahu při pohybu v levém ramenního kloubu 

v oblasti horního mediálního úhlu lopatky. 

 

 
 
3. 21.1.2010 
 
Status praesens 

Subj.: Pacient si stěžuje na pocit tahu při pohybu v levém ramenním kloubu 

v oblasti horního mediálního úhlu lopatky a na bolest žeber na levém boku po plavání 

v bazénu. 

Obj.: Jizva dnes již bez strupů, jinak od minulé terapie nezměněná, otok kolem 

levého RK pomalu opadává a hematom se vstřebává, TrP v oblasti 

levého m.supraspinatus již neaktivní, omezená protažitelnost i posunlivost kůže, 

podkoží i fascií craniocaudálně i mediolaterálně, hypertonie svalů kolem levého 

pletence ramenního. Palpační citlivost mezižeberních svalů vlevo. 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Ošetření jizvy a otoku levého RK 

2. Relaxace měkkých tkání v oblasti levého RK 

3. Relaxace hypertonických svalů 

4. Instruktáž autoterapie 

 

Návrh terapie  

1. Tlaková masáž jizvy, míčkování proti otoku levého RK 

2. TMT dle Lewita na kůži, podkoží, fascie v celé oblasti levého RK 

3. PIR dle Lewita na svaly v hypertonu  v celé oblasti levého RK 

4. Instruktáž  autoterapie, AGR dle Zbojana, Hofta na svaly v hypertonu  

 

Provedení 

1. Tlaková masáž jizvy, masáž ve tvaru ,,S“ a ,,C“, míčkování měkkých tkání proti 

otoku v celé oblasti levého pletence ramenního 

2. TMT dle Lewita kůže, podkoží i fascií směrem craniocaudálním 

i mediolaterálním v oblasti levého pletence ramenního 

3. PIR dle Lewita mm.pectoralis mjr. et minor, m.deltoideus, m.subscapularis, 

m.infraspinatus, m.serratus anterior, m.latissimus dorsi, m.supraspinatus vlevo 

 

Autoterapie:  zadanou autoterapii z předchozí návštěvy zvládá a provádí správně 3x 

denně. AGR dle Zbojana na m.subscapularis, m.infraspiantus, m.pectoralis mjr. 

et minor, m.serratus anterior, autoterapie dle Hofta na m.supraspinatus na LHK. 

 
 
Výsledek  

Obj.: Došlo ke zlepšení protažitelnosti jizvy, k relaxaci kůže, podkoží, fascií 

a uvolnění hypertonických svalů, ještě však nejsou ideálně relaxované, odezněla 

palpační citlivost mezižeberních svalů vlevo. 

 Subj.: Pacient udává zlepšení a uvolnění pocitu tahu při pohybu v levém 

ramenním kloubu v oblasti horního mediálního úhlu lopatky a odstranění bolesti žeber 

na levém boku. 
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4. 22.1. 2010 
 
Status praesens  

Subj.: Pacient cítí uvolnění napětí svalů kolem celé levé lopatky a volnější 

rozsah pohybu v celém levém pletenci ramenním. Pocit tahu při pohybu v levém 

ramenním kloubu v oblasti horního mediálního úhlu lopatky je stále přítomný. Dále 

si stěžuje na ,,bouli“ v oblasti úponu levého m.deltoideus. 

Obj.: Jizva klidná, začíná blednout, lépe protažitelná, otok kolem levého RK je 

již skoro vstřebaný stejně tak hematom, protažitelnost i posunlivost kůže, podkoží 

i fascií craniocaudálně i mediolaterálně zlepšena, ne však úplně, přetrvává mírně 

zvýšené napětí svalů kolem levého pletence ramenního, m.deltoideus v oblasti úponu 

palpačně myogelóza, m.supraspinatus stále palpační citlivost v oblasti horního úhlu levé 

lopatky. 

Omezená kloubní vůle dle Rychlíkové - levé lopatky, která je ve zvýšené přilnavosti 

ke stěně hrudníku a omezený klouzavý pohyb do všech směrů, omezená kloubní vůle 

AO do laterokyvu vlevo, Cp do rotace vlevo C4-5, C/Th přechod do úklonu vpravo. 

 

Pozn. Z rozhovoru s pacientem, vyplynulo, že celý levý ramenní pletenec neadekvátně 

přetěžuje, cviky které mi předvedl, jsou špatné a se synkinézami celého trupu i šíje. 

,,Chce rameno rychle rozhýbat“. Tím si však způsobuje úponové bolesti, přetěžuje svaly 

v oblasti šíje i levého RK. Musela jsem pacienta přesvědčit a motivovat, že ke zlepšení 

u tak náročné operace dochází postupně, a že nadměrnou vlastní aktivitou si svůj 

dosavadní stav zhoršuje a že má cvičit pouze cviky doporučené v rámci autoterapie. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Ošetření jizvy a otoku levého RK 

2. Ošetření myogelózy v levého m.deltoideu, a palpační citlivost bolestivého úponu 

levého m. supraspinatus, relaxace měkkých tkání v oblasti levého RK 

3. Relaxace hypertonických svalů 

4. MOB nalezených blokád 

5. Instruktáž autoterapie, motivace pacienta 
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Návrh terapie  

1. Tlaková masáž jizvy, míčkování proti otoku levého RK 

2. Brüggerova horká rolka na myogelózu v levém m.deltoideu, a na palpační 

citlivost bolestivého úponu levého m. supraspinatus 

TMT dle Lewita na kůži, podkoží, fascie v celé oblasti levého RK 

3. PIR dle Lewita na svaly v hypertonu  v celé oblasti levého RK 

4.  MOB dle Rychlíkové nalezených blokád 

5. Instruktáž  autoterapie, AGR dle Zbojana, Hofta na svaly v hypertonu  

 

Provedení 

1. Tlaková masáž jizvy, masáž jizvy do tvaru ,,S a C“, míčkování proti otoku 

měkkých tkání v celé oblasti levého pletence  ramenního 

2. Brüggerova horká rolka na myogelózu v levém m.deltoideu, a na palpační 

citlivosti bolestivého úponu levého m. supraspinatus 

TMT dle Lewita kůže, podkoží i fascií směrem craniocaudálním 

i mediolaterálním v oblasti levého pletence ramenního 

3. PIR dle Lewita mm.pectoralis mjr. et minor, m.deltoideus, m.subscapularis, 

m.infraspinatus, m.serratus anterior, m.latissimus dorsi, m.supraspinatus vlevo 

4. MOB dle Rychlíkové AO do laterokyvu vlevo,  Cp do rotace vlevo C4-5, C/Th 

přechod do úklonu vpravo, rotační pohyb a pasivní abdukce levé lopatky. 

 

Autoterapie: Stejná jako z předchozí terapie, zvládá sám, až na drobné chyby, které 

byly opraveny, pak už prováděl správně. 

 

Výsledek 
Obj.: Došlo k uvolnění, protažení jizvy, zmírnění otoku v oblasti levého RK, 

odstranění myogelózy i palpační citlivosti horního úhlu levé lopatky pomocí 

Brüggerovy horké rolky. Dále došlo k relaxaci kůže, podkoží, fascií a uvolnění 

hypertonických svalů. Odstranění blokád v oblasti AO, Cp a C/Th přechodu a levé 

lopatky, zopakování a oprava autoterapie. 

Subj.: Pacient udává zmírnění pocitu tahu v oblasti levého RK a horního 

mediálního úhlu lopatky. Je rád, že mu zmizela ,,boule“ v oblasti levého m. deltodeu. 
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5. 25.1.2010 
 
Status praesens  

Subj.: Pacient se dnes cítí dobře, pocit tahu při pohybu v levém ramenním 

kloubu v oblasti horního mediálního úhlu lopatky je přítomný pouze po cvičení 

v bazénu. ,,boule“ při úponu levého m.deltoideus zmizela. 

Obj.: Jizva klidná, bledne, lépe protažitelná, otok kolem levého RK je již 

vstřebaný stejně tak hematom, protažitelnost i posunlivost kůže, podkoží i fascií 

craniocaudálně i mediolaterálně v okolí levého RK zlepšena, v okolí šíje snížená 

posunlivost a protažitelnost měkkých tkání směrem do rotace a craniocaudálně, zkrácení 

svalů (bilat..m.pectoralis mjr et minor) okolo levého pletence ramenního pro omezený 

rozsah pohybu v levém RK, dále zkrácení svalů v oblasti šíje (bilat.m.trapezius – horní 

část, bilat.m.levator scapulae, bilat. SCM). 

Omezená kloubní vůle dle Rychlíkové - levé lopatky, která je ve zvýšené 

přilnavosti ke stěně hrudníku a omezený klouzavý pohyb do všech směrů, omezená 

kloubní vůle AO do laterkyvu vlevo. 

 

Pozn. Z rozhovoru s pacientem, vyplynulo, že celý levý ramenní pletenec neadekvátně 

přetěžuje, cviky které provádí při cvičení v bazénu, jsou špatné a se synkinézami celého 

trupu i šíje. Tím si však způsobuje úponové bolesti, přetěžuje svaly v oblasti šíje 

i levého RK. Musela jsem pacienta přesvědčit a motivovat, že ke zlepšení u tak náročné 

operace dochází postupně, a že nadměrnou vlastní aktivitou si svůj dosavadní stav 

zhoršuje a že má cvičit pouze cviky doporučené v rámci autoterapie a terapeutem 

u bazénu. 

 

 
Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Ošetření jizvy 

2. Příprava měkkých tkání kolem levého RK a šíje na protažení 

3. Protažení zkrácených svalů 

4. MOB nalezených blokád 

5. Instruktáž autoterapie 
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Návrh terapie 

1. Tlaková masáž jizvy 

2. TMT dle Lewita v okolí levého RK a šíje 

3. PIR s protažením dle Jandy 

4. MOB kloubních blokád dle Rychlíkové 

 

Provedení 

1. Tlaková masáž jizvy, masáž jizvy do tvaru ,,S a C“. 

2. TMT dle Lewita na kůži, podkoží, fascie v oblasti levého RK směrem 

mediolaterálním, craniocaudálním, a šíje do rotace a craniocaudálně 

3. PIR s protažením dle Jandy na bilat. m.pectoralis mjr. et minor, bilat. 

m.trapezius – horní část, bilat.m.levator scapulae, bilat. SCM. 

4. MOB dle Rychlíkové AO do laterokyvu vlevo, rotační pohyb a pasivní abdukce 

levé lopatky. 

 
 
Autoterapie: AGR dle Zbojana na m.trapezius, m.SCM,m.levator scapulae, autoterapie 

dle Hofta na krátké extenzory šíje, mm.scaleni, autoterapie správného stereotypu 

obloukovité flexe krku dle Jandy. 

 
Výsledek: Obj.: Došlo k uvolnění, protažení jizvy, k relaxaci měkkých tkání kolem 

levého RK a šíje, protažení zkrácených svalů. Zlepšení stereotypu flexe krku dle Jandy, 

kdy pacient provádí správně obloukovitou flexi krku, bez předsunutí hlavy. 

 Subj.: Pacient se cítí po provedené terapii dobře. 

 

Pozn:  Z fyzikální terapie pacient dnes dokončil sérii 6x ošetření laseru na jizvu 

( vzdálenost sondy 0,5cm, f = 1000Hz, rastrovací metoda, 1,0 J/cm² na každé pole 

denně ). 
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6. 26.1.2010 
 
Status praesens  

Subj.: Pacient cítí, uvolnění napětí svalů kolem celé levé lopatky a volnější 

rozsah pohybu v celém levém pletenci ramenním.  

Obj.: Jizva klidná, bledá, lépe protažitelná, v okolí šíje snížená posunlivost 

a protažitelnost měkkých tkání směrem do rotace a craniocaudálně, zkrácení svalů 

(bilat..m.pectoralis mjr et minor) okolo levého pletence ramenního pro omezený rozsah 

pohybu v levém RK, dále zkrácení svalů v oblasti šíje (bilat.m.trapezius – horní část, 

bilat.m.levator scapulae, bilat. SCM). 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Ošetření jizvy 

2. Příprava měkkých tkání kolem šíje a levého RK na protažení 

3. Protažení zkrácených svalů 

4. Instruktáž autoterapie 

 

Návrh terapie 

1. Tlaková masáž jizvy 

2. TMT dle Lewita v okolí šíje a levého RK 

3. PIR s protažením dle Jandy 

 

Provedení 

1. Tlaková masáž jizvy, masáž jizvy do tvaru ,,S a C“. 

2. TMT dle Lewita na kůži, podkoží, fascie v oblasti šíje do rotace 

a craniocaudálně, levého RK úpon levého m. pectoralis mjr. et minor ve směru 

craniocaudálním. 

3. PIR s protažením dle Jandy na bilat. m.pectoralis mjr. et minor, bilat. 

m.trapezius – horní část, bilat.m.levator scapulae, bilat. SCM. 

 
 
Autoterapie: Stejná jako v minulé terapii 
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Výsledek Obj.: Došlo k uvolnění, protažení jizvy, k relaxaci měkkých tkání kolem 

levého RK a šíje, protažení zkrácených svalů. 

 Subj.: Pacient  po provedené terapii cítí uvolnění svalů kolem levého ramenního 

kloubu. 

 
 
 
7. 27.1.2010 
 
Status praesens: Pacient se dnes cítí dobře, pociťuje bolest pouze když si levou paži 

v noci přeleží, udává zlepšení rozsahu pohybu v levém ramenním kloubu, zmírnění 

bolestí a tlaku v levém RK, zlepšení obratnosti celé LHK. 

 

Cíl dnešní terapie: Kontrolní kineziologický rozbor 

 

 

3.5.1  Kontrolní kineziologický rozbor 

 

Vyšetření fyzioterapeutem : 

Aspekce: 

Jizva, klidná, bledá, hematom v levém m.pectoralis major a oblasti celého levého RK 

úplně vstřebán, zlepšení držení levého RK již není drženo v elevaci a protrakci, hlava 

držena v ose těla s mírnou protrakcí. 

 
Obvody HKK 
                                                                           19.1.10                  27.1.10 
Datum: dx. sin. dx. sin. 
Přes ramenní kloub (přes Axillu) 45cm 47cm 45cm 45cm 
Paže při kontrakci svalu  36,5cm 33,5cm 36,5cm 35cm 
Loketní kloub (30˚ flexe v loketním kloubu) 30cm 30cm 30cm 30cm 
Předloktí (horní ⅓ předloktí ) 30cm 28cm 30cm 28cm 
Zápěstí    ( přes oba processi styloideií) 21,5cm 21,5cm 21,5cm 21,5cm 
Hlavičky metakarpů (rukavičkářská míra) 22cm 22cm 22cm 22cm 
Tab.č. 11 –  Antropometrie: obvody HKK 
 
 
Závěr: zmenšení otoku v oblasti levého RK, zvětšení obvodu přes levý m.biceps brachii 

(zvětšení aktivní svalové hmoty). 
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Palpace měkkých tkání dle Lewita 

Jizva lépe protažitelná, posunlivá do všech směrů, měkčí. Okolí levého RK je měkké 

prohmatné, kůže, fascie, podkoží volně protažitelné do všech směrů.  

  
 
Goniometrie dle Jandy 
  
Ramenní kloub  
 
aktivní pohyb                                      pasivní pohyb 
sin. 19.1.10 sin. 27.1.10 sin. 19.1.10 sin. 27.1.10 
S 40-0- 75 
 

S 40-0- 80 
 

S  40-0- 90 
 

S 40-0- 90 
 

F 70-0- 0 
 

F 80-0- 0 
 

F  80-0- 0 
 

F 90-0- 0 
 

R * 15-0- 30 
 

R*  20-0 - 40 
 

R * 20-0- 35 
 

R F90 25-0- 45 
 

T 30-0- 120 
 

T 30-0- 120 
 
 

T 30-0- 120 
 

T 30-0- 120 
 
 

Tab.č.12 – Kontrolní goniometrie dle Jandy 
 
* Jelikož abdukce LHK není 90° → zevní i vnitřní rotace byly vyšetřeny 

v modifikované výchozí poloze: pacient seděl, LHK v addukci, v 90° flexi v loketním 

kloubu, předloktí ve středním postavení, střed goniometru na levém olecranonu, pacient 

vytočí předloktí směrem k trupu (vnitřní rotace), pak od těla (zevní rotace). Pevné 

rameno goniometru zůstává ve výchozí poloze předloktí, pohyblivé sleduje předloktí. 

Závěr:došlo ke zvýšení rozsahů pohybů v celém levém RK 
 
 
VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO STEREOTYPU FLEXE HLAVY NA ZÁDECH dle 
Jandy 
 
Výsledek: vyšetřovaný provádí obloukovitou flexi hlavy, brada směřuje do fossa 

jugularis. 

 
 
STEREOTYP ABDUKCE V LEVÉM RAMENNÍM KLOUBU dle Jandy 
 
Abdukce vsedě 
 
Pohyb začíná v levém RK do 70˚ pak elevace celého pletence, lateroflexi trupu již 

neprovádí, ale je stále porušen humeroscapulární rytmus, hlavice nepodklouzne 

pod acromion.  
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Vyšetření svalové síly orientačně, zlepšení svalové síly levé lopatky celkově na 3+ 
 
Svaly – lokalizace TrP ve svalech 
 

Klinický nález 19.1.2010  27.1.2010  
m.pectoralis minor sin.  
střední část m.trapeziu sin  sin  
m.subscapularis sin.  
m.supra. - infraspinatus sin   
m.supinator, m.biceps a 
extenzory prstů     
m.triceps - dlouhá hlava     
flexory prstů     
horní část m.trapeziu bilat.  sin. 
mm.scaleni sin.  
krátké extenzory horní krční bilat.  
m.levator scapulae sin. sin. 
Tab.č.13 -  TrP ve svalech dle Lewita 
 
 
Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.č.14 – Kontrolní vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Zkrácené svaly: dx. sin. dx. sin. 
Datum:   19.1.2010 19.1.2010  27.1.2010 27.1.2010 
m.trapezius - h.část  1  2  0  1 
m.levator scapulae  1  1  1  1 
m.SCM  1  1  0  1 
m.pectoralis major  1  2o  0  2o 
m.pectoralis minor  1  2o  1  2o 

Paravertebrální zádové svaly  1  1  1  1 
m.quadratus lumborum  0  1  0  1 

 
Legenda: 

0   nejedná se o zkracení 

1  malé zkrácení (pasivně protažitelné bez většího odporu) 

2  velké zkrácení (pasivně neprotažitelné, velký odpor ,,tvrdá zarážka“) 

o – omezený rozsah pohybu 

 
Závěr: Obj.: Došlo ke vstřebání otoku celého levého pletence ramenního, zlepšení 

posunlivosti a protažitelnosti jizvy vůči kůži i podkoží. Zvětšení rozsahu pohybu 

v levém RK, dále k  posílení svalů levé lopatky, uvolnění svalů v hypertonu 

viz. tabulka, zlepšení celkové obratnosti LHK. Pacient zainstruován autoterapií. 

 Subj.: Pacient se cítí po terapii unavený. 
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Návrh další terapie: 

1. Pokračovat v tlakové masáži jizvy, masáži ve tvaru ,,S“ a ,,C“ 

2. PIR s protažení dle Jandy na zkrácené svaly 

3. AEK a relaxační techniky z konceptu PNF na uvolnění svalstva levého RK, levé 

lopatky. 

4. Zvětšení rozsahu pohybu v levého RK pomocí Thera – Bandu vycházejícího 

z Brüggerova konceptu. 

5. Posílení trupového svalstva, svalstva LHK a stabilizace levé lopatky pomocí 

analytické metody svalového testu, technik na podkladě PNF, pomocí  

     Thera – Bandu vycházejícího z Brüggerova konceptu. 

6. Instruktáž autoterapie 

 

 

8. 28.1.2010 
 
Status praesens  

Subj: Pacient se dnes cítí dobře, vždy po provedení terapie cítí uvolnění, které 

přetrvává celý den. Ráno má pocit ztuhlosti v oblasti celého levého RK. 

Obj.: Jizva klidná, bledá, zkrácení svalů (bilat. m.pectoralis mjr et minor) okolo 

levého pletence ramenního pro omezený rozsah pohybu v levém RK přetrvává, zkrácení 

levého m.quadratus lumborum, paravertebrálních svalů bilat. 

Funkční blokády nalezené v předchozích terapiích byly pomocí mobilizací 

dle Rychlíkové ošetřeny. Kloubní vůle zůstává zachována. 

  

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Příprava měkkých tkání kolem levého RK a v oblasti trupu na protažení 

2. Protažení zkrácených svalů 

3. Instruktáž autoterapie 

 

Návrh terapie 

1. TMT dle Lewita v okolí šíje a levého RK a na oblast trupu 

2. PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly 
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Provedení 

1. TMT dle Lewita na kůži, podkoží, fascie v oblasti levého RK craniocaudálně 

a posun lumbosakrálních fascií bilat.  směrem cuadálním, posun fascií na zádech 

směrem craniálním 

2. PIR s protažením dle Jandy na bilat. m.pectoralis mjr. et minor, bilat.,  

levého m.quadratus lumborum, paravertebrálních svalů bilat. 

 

Autoterapie: Stejná jako v minulé terapii, AGR PIR dle Zbojana na m.quadratus 

lumborum bilat. 

 
Výsledek  

Obj.: Došlo k uvolnění a  relaxaci měkkých tkání kolem levého RK a trupu 

protažení zkrácených svalů snížení napětí svalů z viz. vyšetření. 

Subj.: Pacient udává, že po každé terapii má pocit, uvolnění v levém RK 

a zvýšení rozsahu pohyblivosti v levém RK  

 

 

9. 29.1.2010 
 
Status praesens  

Subj.: Pacient se dnes cítí dobře, bolest v levém RK pociťuje jen když si jí v noci 

přeleží. 

 Obj.: Jizva klidná, bledá, zkrácení svalů se postupně uvolňuje (levého 

m.pectoralis mjr et minor) okolo levého pletence ramenního pro omezený rozsah 

pohybu v levém RK, zůstávají oslabené svaly okolo levé lopatky. 

Funkční blokády nalezené v předchozích terapiích byly pomocí mobilizací 

dle Rychlíkové ošetřeny. Kloubní vůle zůstává volná.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Příprava měkkých tkání kolem levého RK 

2. Protažení zkrácených svalů 

3. Posílení svalstva a stabilizace levé lopatky 

4. Instruktáž autoterapie 
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Návrh terapie 

1. Míčkování oblasti levého RK pro uvolnění měkkých tkání 

2. Relaxační technika na podkladě PNF na uvolění svalů okolí levého RK 

3. Posílení svalstva levé lopatky pomocí techniky PNF 

 

Provedení 

1. Míčkování měkkých tkání pro relaxaci, protažení měkkých tkání levého RK 

technikou míčkování. 

2. Metoda PNF: pro svaly levého pletence ramenního (levý m. pectoralis mjr. – 

pars clavicularis): I. diagonála flekční vzorec – relaxační technika: kontrakce – 

relaxace. 

 II. diagonála extenční vzorec – relaxační technika: kontrakce – relaxace (levého 

m. pectoralis minor, levého m. pectoralis mjr. sternální část) 

3. Posilovací technika rytmické stabilizace na základě metody PNF: Levé lopatka: 

Anteriorní elevace lopatky (levý m.serratus anterior), posteriorní deprese lopatky 

(levých m. rhomboidei, levého m.latissimus dorsi). 

 

Autoterapie: Stejná jako v minulé terapii, AGR PIR dle Zbojana na m.quadratus 

lumborum bilat. 

 

Výsledek  

Obj.: Došlo k relaxaci měkkých tkání kolem levého RK a posílení svalstva levé 

lopatky. Posilovací technika rytmické stabilizace na základě metody PNF nebyla 

pro pacienta vhodná, z důvodu synkinéz trupu a šíje. 

Subj.: Pacient se po provedené terapii cítí dobře. 

 

 

10. 1.2.2010 
 
Status praesens  

Subj.: Pacient se dnes cítí dobře, má pocit uvolnění napětí svalů kolem celé levé 

lopatky a volnější rozsah pohybu v celém levém pletenci ramenním. 
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 Obj.: Jizva klidná, bledá, zkrácení svalů se postupně zmenšuje (levý 

m.pectoralis mjr et minor) okolo levého pletence ramenního a tím dochází i ke zvýšení 

rozsahu pohybu v levém RK, zůstávají oslabené svaly okolo levé lopatky a trupu. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Příprava měkkých tkání kolem levého RK 

2. Protažení zkrácených svalů 

3. Posílení svalstva a stabilizace levé lopatky a trupu 

4. Instruktáž autoterapie 

 

Návrh terapie 

1. Míčkování oblasti levého RK pro uvolnění měkkých tkání 

2. Relaxační technika na podkladě PNF uvolnění svalů okolí levého RK 

3. Posílení svalstva levé lopatky a trupu pomocí techniky PNF 

  

Provedení 

1. Míčkování měkkých tkání pro uvolnění, protažení měkkých tkání lévého RK 

technikou míčkování 

2. Metoda PNF: pro svaly levého pletence ramenního (levého m. pectoralis mjr. – 

pars clavicularis): I. diagonála flekční vzorec – relaxační technika: kontrakce – 

relaxace. 

 II. diagonála extenční vzorec – relaxační technika: kontrakce – relaxace (levého 

m. pectoralis minor, levého m. pectoralis mjr. sternální část). 

3. Posilovací technika pomalý zvrat - výdrž na základě metody PNF: Levé lopatka: 

Anteriorní elevace lopatky (levý m.serratus anterior), posteriorní deprese lopatky 

(levých m. rhomboidei, levý m.latissimus dorsi). Posilovací technika pomalý 

zvrat – výdrž na základě metody PNF: Pánev: Anteriorní elevace pánve bilat. 

(m. obliquus abdominis internus ipsilat., m. obliquus abdominis externus 

kontralat.) 
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Autoterapie: Posílení svalstva trupu pomocí žlutého Thera-Bandu na podkladě 

Brüggerova konceptu.  

Výchozí postavení: vzpřímený sed, lehká abdukce kyčelních kloubů bilat. 

Navinutí Thera-Bandu: Ovinutí Thera-Bandu kolem levého ramena, šikmo přes trup, 

upevnění pod pravou hýždi. 

Provedení cviku: rotace trupu proti tahu Thera-Bandu, který vytváří odpor 

Na každou stranu provádí 8x. 

    

Výsledek  

Obj.: Došlo k  relaxaci měkkých tkání kolem levého RK a posílení svalstva levé 

lopatky a trupu, Posilovací technika pomalý zvrat - výdrž na základě metody PNF 

pro levou lopatku je pro pacienta vhodnější, pro lepší pochopení instrukcí, neprovádí již 

synkinézy šíje a trupu a tím dochází k posílení konkrétních svalů. 

Subj.: Pacienta dnes zaujalo cvičení pomocí Thera-Bandu. 

 

 

11. 2.2.2010 
 
Status praesens  

Subj.: Pacient se dnes cítí dobře, ranní pocity ztuhlosti v levém RK jsou již 

minimální. 

 Obj.: Jizva klidná, bledá, zkrácení svalů se postupně zmenšuje (levý 

m.pectoralis mjr et minor, levý m.levator scapulae) okolo levého pletence ramenního 

a tím dochází i ke zvýšení rozsahu pohybu v levém RK, zůstávají oslabené svaly okolo 

levé lopatky a trupu.  

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Příprava měkkých tkání kolem levého RK na protažení 

2. Protažení zkrácených svalů 

3. Instruktáž autoterapie 
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Návrh terapie 

1. Klasická masáž svalstva levého RK  

2. PIR s protažením dle Jandy na zkrácené svaly okolí levého RK 

3. Posílení mezilopatkového svalstva, svalstva trupu s využitím overballu. 

 

Provedení 

1. Klasická masáž svalstva levého RK 

2. PIR s protažením dle Jandy na (levý m.pectoralis mjr. et minor, levý m.levator 

scapulae). 

3.  Instruktáží autoterapie: Posilovací cviky 

 
a) Leh na břiše, HKK na lehátku v abdukci v ramenních kloubech 90˚, předloktí 

volně visí z lehátka, provádí addukci lopatek s výdrží 5 sekund a s nádechem  

položit zpět na podložku. Opakuje 8x. 

b) Leh na břiše paže podél těla dlaněmi vzhůru, paže extenduje nad podložku 

a addukuje lopatky k sobě, vydrží 5 sekund a s nádechem položit zpět 

na podložku. Opakuje 8x. 

c) Leh na zádech s flektovanými DKK opřenými o plosky, paže křížem 

přes hrudník, brada flektována k hrudníku, pomalu s výdechem provádí 

obloukovitou flexi trupu s výdechem, s nádechem zpět položit na podložku . 

Opakujeme 10x. 

d) Výchozí poloha stejná jako předchozí cvik, provádí obloukovitou flexi trupu 

s rotací k opačné straně s výdechem (levý ramenní kloub směřuje k pravému 

kolennímu kloubu a naopak). Opakujeme 10x. 

d) Výchozí poloha stejná jako předchozí cvik, mezi kolenní klouby overball, 

stisknout overball koleny a s výdechem aktivovat břišní svalstvo a ,,podsadit“ 

pánev. Opakujeme 10x. 

e) Leh na zádech, extendované DKK, paže křížem přes hrudník, brada flektována 

k hrudníku, s výdechem provádí dorzální flexi v hlezenních kloubech a extenzi 

prstců a zároveň obloukovitou flexi hlavy až po horní úhel lopatek a zpět. 

Opakujeme 8x. 

 

Na závěr vleže na zádech, protahuje pacient obě  HKK a DKK do dálky. 
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Výsledek  

Obj.: Došlo k uvolnění a  relaxaci měkkých tkání kolem levého RK a posílení 

svalstva lopatek a trupu.  

Subj.: Pacient se po terapii cítí unavený 

 
 
 
 
12. 3.2.2010 
 
Status praesens  

Subj.: Pacient se dnes cítí dobře, má pocit volnějšího rozsahu pohybu v celém 

levém pletenci ramenním. 

 Obj.: Jizva klidná, bledá, zkrácení svalů se postupně zmenšuje (levý 

m.pectoralis mjr et minor) okolo levého pletence ramenního a tím dochází i ke zvýšení 

rozsahu pohybu v levém RK, zůstávají oslabené svaly okolo levé lopatky a trupu. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Příprava měkkých tkání kolem levého RK 

2. Protažení zkrácených svalů 

3. Posílení svalstva a stabilizace levé lopatky a trupu 

4. Instruktáž autoterapie 

 

Návrh terapie 

1. Míčkování oblasti levého RK pro uvolnění měkkých tkání 

2. Relaxační technika na podkladě PNF uvolnění svalů okolí levého RK 

3. Posílení svalstva levé lopatky a trupu pomocí techniky PNF 

  

Provedení 

1. Míčkování měkkých tkání pro uvolnění, protažení měkkých tkání míčkováním  

levého RK 

2. Metoda PNF: pro svaly levého pletence ramenního (levý m. pectoralis mjr. – 

pars clavicularis): I. diagonála flekční vzorec – relaxační technika: kontrakce – 

relaxace. 

 II. diagonála extenční vzorec – relaxační technika: kontrakce – relaxace (levého 

m. pectoralis minor, levého m. pectoralis mjr. sternální část). 
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3. Posilovací technika pomalý zvrat - výdrž na základě metody PNF: Levé lopatka: 

Anteriorní elevace lopatky a I.diagonála flekční vzorec (levý m.serratus 

anterior), posteriorní deprese lopatky (levýho m. rhomboidei, levého 

m.latissimus dorsi), II. diagonála flekční vzorec (levý m. supraspiantus, levý 

m. infraspiantus). Posilovací technika pomalý zvrat – výdrž na základě metody 

PNF: Pánev: Anteriorní elevace pánve bilat. (m. obliquus abdominis internus 

ipsilat., m. obliquus abdominis externus kontralat.) 

 

 

Autoterapie: Posílení svalstva trupu pomocí Thera-Bandu z předchozí terapie  

    

Výsledek  

Obj.: Došlo k  relaxaci měkkých tkání kolem levého RK, zlepšení rozsahu 

pohybu v celém levém pletenci ramenním a aktivace svalstva levé lopatky a trupu. 

Subj.: Pacient má pocit lepší obratnosti celé LHK. 

 
 
 
13. 4.2.2010 
 
Status praesens  

Subj.:  Pacient bez bolestí. 

 Obj.: Jizva klidná, bledá, zkrácení svalů se postupně zmenšuje (levý 

m.pectoralis mjr et minor) okolo levého pletence ramenního a tím dochází i ke zvýšení 

rozsahu pohybu v levém RK, zůstávají svaly okolo levé lopatky a trupu postupně sílí 

a tím stabilizují lopatku. 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Příprava měkkých tkání kolem levého RK 

2. Protažení zkrácených svalů 

3. Posílení svalstva a stabilizace levé lopatky a trupu 

4. Instruktáž autoterapie 

 

Návrh terapie 

1. TMT oblasti levého RK pro uvolnění měkkých tkání 
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2. Relaxační technika na podkladě PNF uvolnění svalů okolí levého RK 

3. Posílení svalstva levé lopatky a trupu pomocí techniky PNF 

 

Provedení 

1. TMT kůže podkoží a fascíí levého RK směrem mediolaterálním 

i cranocaudálním dle Lewita 

2. Metoda PNF: pro svaly levého pletence ramenního (levý m. pectoralis mjr. – 

pars clavicularis): I. diagonála flekční vzorec – relaxační technika: kontrakce – 

relaxace. 

 II. diagonála extenční vzorec – relaxační technika: kontrakce – relaxace (levého 

m. pectoralis minor, levého m.  pectoralis mjr. sternální část). 

3. Posilování svalstva pletence pažního bilat. pomocí žlutého Thera-Bandu 

na pokladě Brüggerova konceptu:  

 

Výchozí postavení (VP) – vzpřímený sed, pletenec pažní pravé i levé strany 

v lehké protrakci, horní končetiny uvolněné. 

Navinutí Thera-Bandu – Sed na střed Thera-Bandu, uchopit jeho konec 

a překřížit jej na zádech. Dále položit popruhy Thera-Bandu na ramena, uvést směrem 

na hrudník a po té je překřížit na hrudní kosti. Thera-Band uvést do lehkého tahu 

směrem vpřed – dolů a zafixuvat pod pravým a levým stehnem. Thera-Band vykonávat 

tah jeho ramen do protrakce. 

Provedení cviku – Fáze 1 : provést retrakci pletence pažního pravé a levé strany 

proti odporu Thera-bandu, aniž by měnil postavení trupu. 

Fáze 2: Pomalu povolit tah Thera-Bandu a nechat jím pohybovat pletenec pažní 

na pravé i levé straně do protrakce, tzn. lehce, plynule a v celém průběhu brzdit pohyby 

v obou pletencích pažních. Opakuje 6x. 

 

 Účinek : 

-  zlepšení protažitelnosti svalů provádějících protrakci pletence pažního, 

- zvětšení rozsahu retrakce pletence pažního, 

- posílení svalů provádějících retrakci pletence pažního, 

VP: - vzpřímený sed, ramenní klouby v 90° flexi. 
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Navinutí Thera-Bandu: - položit Thera-Band na záda ve výši lopatek, 

při flektovaných HKK v kloubech ramenních omotat za lehkého tahu Thera-Band 

kolem hřbetů rukou. Thera-Band vykonává tah ve směru addukce lopatek s rotací. 

 

Provedení cviku:   

Fáze 1: pohybovat směrem vpřed nataženými HKK proti odporu Thera-Bandu, 

tzn. provádět abdukci lopatek s rotací. 

Fáze 2 : pomalu povolit tah Thera-Bandu a nechat jím pohybovat obě HKK 

směrem vzad (addukce lopatek s rotací), tzn. plynule a v celém průběhu brzdit 

pohyby v obou pletencích pažních. Opakuju 6x. 

 

Pozn: cvik je možné provádět i jednostranně, při stejném navinutí Thera-Bandu. 

 

 Účinek:  

- zlepšení protažitelnosti svalů provádějících addukci lopatky s rotací, 

- zlepšení rozsahu pohybu abdukce lopatky s rotací,  

- posílení svalů provázející abdukci lopatky s rotací  

 

Pozn. pacient má Thera-Band žluté barvy doma. 

 

Autoterapie: Posílení svalstva trupu pomocí Thera-Bandu z předchozí terapie   

   

Výsledek  

Obj.: Došlo k  relaxaci měkkých tkání kolem levého RK, zlepšení rozsahu 

pohybu v celém levém pletenci ramenním a k aktivaci a posílení svalstva levé lopatky 

a trupu. 

Subj.: Pacient si oblíbil cvičení s Thera-Bandem 
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14. 5.2.2010 
 
Status praesens  

Subj.: Pacient má pocit napětí v oblasti šíje 

 Obj.: Zkrácení svalů se stále zmenšuje (levého m.pectoralis mjr et minor) okolo 

levého pletence ramenního a tím dochází i ke zvýšení rozsahu pohybu v sin. Palpační 

hypertonie svalstva v oblasti šíje (m. trapezius horní i střední část bilat., levý m. levator 

scapulae, bilat. krátké extenzory kraniocervikálního přechodu). Svalová síla levého 

pletence ramenního je již orientačně 4, trupu 3+. 

 

Pozn. Z rozhovoru s pacientem, vyplynulo, že celý levý ramenní pletenec neadekvátně 

přetěžuje, cviky které jsme cvičili v minulé terapii pomocí Ther-Bandu provádí správně 

avšak doporučené opakování cviků (6x), zvýšil na 25x, kdy po 7. opakování již 

prováděl synkinézy celého trupu i šíje. Tím si však způsobuje úponové bolesti, 

přetěžuje svaly v oblasti šíje i levého RK. Musela jsem pacienta přesvědčit a motivovat, 

že při neúměrném zvyšování opakování cviků si svůj dosavadní stav zhoršuje, a že má 

cvičit pouze cviky s doporučeným opakováním z předešlé autoterapie. 

 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Relaxace hypertonického svalstva šíje 

2. Protažení zkrácených svalů 

3. Posílení svalstva a stabilizace levé lopatky a trupu 

4. Úprava předchozí autoterapie 

 

Návrh terapie 

1. Klasická masáž na hypertonické svaly šíje 

2. Relaxační technika na podkladě PNF uvolnění svalů okolí levého RK 

3. Posílení svalstva levé lopatky a trupu pomocí techniky PNF 
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Provedení 

1. Klasická masáž na hypertonické svaly šíje 

2. Metoda PNF: pro svaly levého pletence ramenního (levého m. pectoralis mjr. – 

pars clavicularis): I. diagonála flekční vzorec – relaxační technika: kontrakce – 

relaxace. 

 II. diagonála extenční vzorec – relaxační technika: kontrakce – relaxace (levého 

m. pectoralis minor, levého m. pectoralis mjr. sternální část). 

3. Posilovací technika pomalý zvrat - výdrž na základě metody PNF: Levé lopatka: 

Anteriorní elevace lopatky a I. diagonála flekční vzorec (sin.m.serratus anterior), 

posteriorní deprese lopatky (levý m. rhomboidei, levý m.latissimus dorsi), II.D 

flekční vzorec (levý m. supraspiantus, levý m. infraspiantus). Posilovací 

technika pomalý zvrat – výdrž na základě metody PNF: Pánev: Anteriorní 

elevace pánve bilat. (m. obliquus abdominis internus ipsilat., m. obliquus 

abdominis externus kontralat.) 

 

Autoterapie: Stejná z minulé terapie. Pacient provádí při cvičení elevaci v obou RK, 

extenzi hlavy a tím přetěžuje šíjové svalstvo. Cviky byly opraveny a pacient bude 

provádět autoterapii před zrcadlem. 

    

Výsledek  

Obj.: Došlo k relaxaci hypertonického svalstva šíje,, zlepšení rozsahu pohybu 

v celém levém pletenci ramenním a k aktivaci a posílení svalstva levé lopatky a trupu. 

Subj.: Pacient má pocit volnější pohyblivosti v krční páteři. 

 
 
 
15. 8.2.2010 
 
Status praesens 
 

Subj.: Pacient je bez bolestí 

 Obj.: Rozsah pohybu v levém RK již stagnuje 
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Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Protažení zkrácených svalů 

2. Posílení dolních fixátorů levé lopatky    

3. Instruktáž  autoterapie 

 

Návrh terapie 

1. Relaxační technika na podkladě PNF uvolnění svalů okolí levého RK 

2. Aktivace dolních fixátorů levé lopatky pomocí techniky PNF 

3. Posílení svalstva levé lopatky a trupu pomocí techniky PNF 

 

  

Provedení 

1. Metoda PNF: pro svaly levého pletence ramenního (levého m. pectoralis mjr. – 

pars clavicularis): I. diagonála flekční vzorec – relaxační technika: kontrakce – 

relaxace. 

 II. diagonála extenční vzorec – relaxační technika: kontrakce – relaxace (levého 

m. pectoralis minor, levého m. pectoralis mjr. sternální část). 

2. Posilovací technika pomalý zvrat - výdrž na základě metody PNF: Levé lopatka: 

Anteriorní elevace lopatky a I. diagonála flekční vzorec (levého m.serratus 

anterior), posteriorní deprese lopatky (levých m. rhomboidei, levého 

m.latissimus dorsi), II. diagonála flekční vzorec (levý m. supraspiantus, levý m. 

infraspiantus). Posilovací technika pomalý zvrat – výdrž na základě metody 

PNF: Pánev: Anteriorní elevace pánve bilat. (m. obliquus abdominis internus 

ipsilat., m. obliquus abdominis externus kontralat.) 

3. Klek na kolenních kloubech bilat. s oporou o extendované paže opřené o dlaně, 

Thera-band přes levou ruku fixovaný pod levým kolenním kloubem, pohyb 

provádí dle I.diagonály flekční i extenční vzorec techniky PNF. Kvůli 

omezenému rozsahu pohybu v levém RK končí flekční vzorec I.digonály 

v oblasti pravého RK, kde také začíná I. diagonála extenční vzorec. Opakování 

zvládá 6x 

 
 
Autoterapie: Shodná s posledním cvikem. 
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Výsledek  

Obj.: Pacient zvládá cvičení pomocí Thera-Bandu. 

Subj.: Pacienta baví cvičení pomocí Thera-Bandu. 

 
 
 
 
16. 9.2.2010 
 
Status praesens 
 

Subj.: Pacient je bez bolestí, má pocit, větší síly o obratnosti LHK. 

 Obj.: Rozsah pohybu v levém RK se již nezlepšuje, v krajních polohách 

abdukce, flexe i obou rotacích v levém RK je cítit tvrdá zarážka a pacient pociťuje 

bolest, již nedochází k release měkkých tkání kolem levého RK., které zůstávají 

ve zkrácení (levý m.pectoralis mjr et minor).    

 

Ramenní kloub 9.2.2010 
aktivně pasivně 
dx. sin. dx. sin. 
S 30-0- 180 
 

S 30-0- 90 
 

S  30-0- 180 
 

S 30-0- 100 
 

F 90-0- 0 
 

F 90-0- 0 
 

F 90-0- 0 
 

F 100-0- 0 
 

R F90 90-0- 70 
 

R F90 30-0- 45 
 

R F90 90-0- 70 
 

R F90 50-0- 60 
 

T 30-0- 120 T 30-0- 120 
 
 

T 30-0- 120 
 

T 30-0- 120 
 
 

Tab.č. 15 – Goniometrie ramenního kloubu dle Jandy 

 

Cíl dnešní terapeutické jednotky 

1. Kontrola, úprava všech předešlých autoterapií 

 

Provedení 

1. Kontrola, úprava všech předešlých autoterapií 
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Výsledek  

Obj.: Pacient si pamatoval a prováděl všechny cviky vcelku správně, až na malé 

chyby, které byly v průběhu terapie vysvětleny a následně správně provedeny.  

Subj.: Pacient se po terapii cítí dobře. 

 
 
 

3.6 Výstupní kineziologický rozbor 
 
 
Vyšetření fyzioterapeutem: 10.2.2010 

 

Status praesens: Pacient bez bolestí, cití se dobře 
 

Aspekce: Muž silnější postavy, žlutozelený hematom v oblasti celého levého ramenního 

kloubu na anteriorní ploše, v oblasti celého levého prsního svalu, jizva 15cm 

na anteriorní ploše levého RK, bez strupů, červená, klidná. 

 

 

3.6.1 Statická vyšetření 

 

Stoj: vyšetření statické –  beze změny od vstupního KR 

 

Pohled zezadu 

Paty symetrické kulového tvaru 

Achillovy šlachy symetrické 

Lýtkové svaly  z fibulární i tibiální strany symetrické 

Symetrie výšky podkolenních rýh 

Symetrie stehen bilat. 

Levá subgluteální rýha níž, delší a hlubší 

Levý m.gluteus maximus větší svalový tonus 

Oblasti Michaelisovy bederní routy již bez otoku 

Levá SIPS výš 

Pravá crista níž 

Pravá tajle širší, více vykrojená mediálně 
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PV sv. ve větším tonu v oblasti celé hrudní páteře více vpravo 

Obě lopatky ve stejné vzdálenosti od páteře a ve stejné výši (vlevo dolní úhel 

lopatky již neodstává) 

Oba ramenní klouby ve stejné výši 

Hlava v ose těla 

 

Pohled z boku 

Váha na přední části plosek (oblast MTP a prstů), PDK zvýšené napětí v přednoží 

Bilat. kolenní klouby v hyperextenzi 

Pánev ve středním postavení, postavení SIAS a SIPS fyziologické 

Lp lordoza posunutá do oblasti L1/ T10 s vrcholem L1, dolní Th napřímená do Th5 dále 

pak hyperkyfóza, ostrý C/Th přechod, Cp hyperloróza 

Hypotonus břišních svalů, prominující břišní stěna 

HK loketní kloub v mírné semiflexi, předloktí v pronaci, prsty v mírné semiflexi bilat. 

Ramenní klouby v nepatrné protrakci 

Hlava v mírném předsunu 

 

Pohled ze předu 

Pravou plosku na mediální hraně zatěžuje více (více snížená) 

Symetrie lýtek z fibulární i tibiální strany bilat. 

Deviace obou patell ve směru mediálním levá více 

Patelly stejně vysoko 

Symetrie stehen bilat. 

Levá SIAS výš  

Pravá crista níž 

Pupek v ose těla 

m.pectoralis mjr. bilat. normotonus 

Claviculy bilat. ve stejné výši 

Levý ramenní kloub, jizva bez strupů 15 cm dlouhá, klidná, bledá v oblasti 

anteriorní plochy hlavice levého RK 

Hlava v ose těla 

 

Modifikace stoje beze změny od vstupního KR 
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Dýchání:   z horního nádechového postavení, horního typu dýchání se změnilo na typ 

dolní hrudní 

  

Vyšetření stoje pomocí olovnice 
 
Olovnice spuštěná z pevného bodu:  

 

Pohled ze zadu : celý trup je vůči olovnici ukloněn mírně vpravo, hlava v ose těla. 

 

Pohled z boku: vpravo i vlevo prochází olovnice mírně za kyčelními klouby, v ose 

kolenních kloubů, v ose loketních kloubů, v ose ramenních kloubů bilat. Olovnice 

prochází mírně za trupem, mírný předsun hlavy. 

 

Pohled zpředu: celý trup je vůči olovnici jen mírně v lateroflexi vpravo, hlava v ose 

těla.  

Závěr: celková jen mírná lateroflexe trupu vpravo 

 
 

ANTROPOMETRIE  
 
Délky HKK - beze změny od vstupního KR 
 
Obvody HKK 
 
Datum: 10.2.10 dx. sin. 
Přes ramenní kloub ( přes Axillu) 45cm 45cm 
Paže při kontrakci svalu  36,5cm 35cm 
Loketní kloub ( 30˚ flexe v loketním kloubu) 30cm 30cm 
Předloktí ( horní ⅓ předloktí ) 30cm 28cm 
 Zápěstí ( přes oba processusi styloideí ) 21,5cm 21,5cm 
Hlavičky metakarpů ( rukavičkářská míra ) 22cm 22cm 
Tab.č. 16 – Antropometrie: obvody HKK  

 
Závěr:  vstřebání otoku v oblasti levého RK, zvětšení obvodu přes levý m.biceps brachii 

(zvětšení aktivní svalové hmoty). 
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3.6.2 Dynamická vyšetření 

 

Chůze: stabilní, typ peroneální dle Jandy, rytmus pravidelný, délka kroku u obou DKK 

stejná, fyziologická baze, osové postavení DKK fyziologické, odvíjení chodidel 

od podložky po zevní hraně z oblasti hlaviček metatarzů bilat. Laterální posun pánve 

při chůzi je symetrický, při chůzi nedochází k zvětšení bederní lordozy.  

Strmé držení trupu,  HKK končetiny jsou drženy více uvolněně, pohyb je uskutečňován 

v loketních kloubech, uvolněné držení hlavy 

 

ADL – soběstačný, LHK již plně zapojuje do všech denních činností, zvládá se 

učesat i obléci si tričko.  

 

Orientační vyšetření dynamiky páteře 

 

Anteflexe (Thomayerova zkouška) 

Rozvoj celé páteře je plynulejší, rozvíjení začíná v dolní bederní páteři – končí v dolní 

hrudní páteři = zlepšení rozvoje celé Th páteře, který pokračuje do dolní Cp, horní Cp 

zůstává napřímená (pacient má ,,krátký krk). Není přítomna hypermobilita, konečky 

prstů dosáhne na zem. Omezený rozsah pohybu v horní Cp. 

Retroflexe 

Začíná v oblasti Cp, Thp zůstává napřímená a pokračuje v Th/L přechodu kde je 

retroflexe zvýšená. 

Omezený rozsah pohybu do retroflexe v oblasti Thp, zvýšená lordóza při retroflexi 

v oblasti Th/L přechodu. 

Lateroflexe. 

Křivka páteře není plynulá, Thp napřímená, při úklonu vlevo dochází k rotaci trupu 

vpřed pravým ramenním kloubem. Vpravo je křivka celé páteře více plynulejší, hlavu 

drží strnule při úklonu na obě strany, přítomna rotační synkinéza pánve bilat. 

symetricky. Omezený rozsah pohybu v Thp při lateroflexi vlevo o 2cm oproti pravé 

straně, zde je rozsah lateroflexe fyziologický. 

Anteflexe krční páteře 

Omezena -2cm do fossa jugularis. Pohyb se uskutečňuje pouze v C/Th přechodu, celá 

krční páteř zůstává napřímená. Omezený rozsah pohybu v horní Cp. 
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GONIOMETRIE  dle Jandy 
    

Krční páteř 10.2.2010 
aktivně pasivně 
R 40-0- 50 
 

R 50-0- 50 
 

F 35-0- 40 
 

F 40-0- 45 
 

S 50-0- 35 
 

S 50-0- 40 
 

Ramenní kloub 10.2.2010 
aktivně pasivně 
dx. sin. dx. sin. 
S 30-0- 180 
 

S 30-0- 90 
 

S  30-0- 180 
 

S 30-0- 100 
 

F 90-0- 0 
 

F 90-0- 0 
 

F 90-0- 0 
 

F 100-0- 0 
 

R F90 90-0- 70 
 

R F90 30-0- 45 
 

R F90 90-0- 70 
 

R F90 50-0- 60 
 

T 30-0- 120 T 30-0- 120 
 
 

T 30-0- 120 
 

T 30-0- 120 
 
 

 Tab.č.17 – Goniometrie dle Jandy  

         

Loketní kloub, předloktí ,zápěstí -  beze změny od vstupního KR      

                                       

Závěr: Mírně omezená flexe, mírně omezená lateroflexe a rotace Cp vlevo. Došlo 

ke zvětšení rozsahu pohybu aktivního i pasivního celého levého pletence ramenního. 

Omezený rozsah pohybu v pravém loketním kloubu do flexe trvá, zde tvrdá zarážka. 

 
SVALOVÝ TEST dle Jandy  
 
Lopatka  
10.2.2010 sval periferní inervace 

kořenová 
inervace dx. sin.

Addukce m. trapezius, pars. med. 
n. accesorius            
Plexus cervicalis XI, C2-C4 4 4 

Addukce s 
kaud.posunutím m.trapezius, pars. caud. 

n. accesorius            
Plexus cervicalis XI, C2-C4 4 4 

Addukce a 
rotace 

mm.rhomboidei mjr. a 
min. n.dorsalis scapulae C1-C6 4 4 

Elevace 
m.trapezius, pars. cran.,  
m.levator scapulae 

n.accessorius,  
Plexus cervicalis     
n.dorsalis scapulae XI, C2-C4 4 4 

Addukce a 
rotace 

m.serratus anterior 
(lateralis) n.thoracicis longus C3-C7 4 4 

Tab.č.18a – Svalový test dle Jandy  
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Ramenní kloub 
10.2.2010 sval periferní inervace 

kořenová 
inervace dx. sin. 

Flexe do 90˚ 

m.deltoideus pars. 
clavic.  
m..coracobrachialis 

n.axillaris                
n.musculocutaneus

C3-C6    
C3-C7 5 4 

Extenze 

m.latissimus dorsi, m. 
teres maior, 
m.deltoideus ,pars 
scapularis 

n.thoracodorsalis, 
n.subscapularis, 
n.axillaris C5-C8 5 4 

Abdukci do 
90˚ 

m.deltoideus, pars 
acrom. 
m.suprascapularis 

n.axillaris,               
n.suprascapularis 

C3-C6    
C3-C6 5 4 

Extenze v 
abdukci 

m.deltoideus pars 
scapul. n.axillaris C3-C6 4 4 

Flexe 
v abdukci 90˚ m.pectoralis maior nn.thoracici ventr. C5-Th1 4 4 

Rotace zevní 
m.infraspinatus                
m.teres minor 

n.suprascapularis     
n.axillaris 

C1-C3    
C5-C6 4 4 o,b

Rotace vnitřní 

m.subscapularis, m.teres 
mjr.,m.pectoralis maior, 
m.latissimus dorsi 

n.subscapularis, 
nn. thoracici 
ventr., 
n.thoracodorsalis C5-Th1 4 4 o,b

 
Loketní kloub 
 10.2.2010 sval periferní inervace 

kořenová 
inervace dx. sin. 

Flexe při supinace 
předl. m.biceps brachii n.musculocutaneus C3-C6 5o 5 
Flexe při pronaci 
předl. m.brachialis n.musculocutaneus C3-C6 5o 5 
Flexe při 
str.post.předl. m.brachioradialis n.radialis C6-C8 5o 5 

Extenze 
m.triceps brachii          
m.anconeus n.radialis C6-C8 5 5 

 
Předloktí  
10.2.2010 sval periferní inervace 

kořenová 
inervace dx. sin. 

Supinace 
m.biceps brachii,  
m.supiantor 

n.musculocutaneus, 
n.radialis C3-C6  5 5  

Pronace 
m.pronator teres               
m.pronator quadratus n.medianus 

C6-C7      
C7-Th1  5  5 

Tab.č.18b – Svalový test dle Jandy  
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Zápěstí  
10.2.2010 sval periferní inervace 

kořenová 
inervace dx. sin. 

Flexe a uln.dukce 
m.flexor carpi 
ulnaris n.ulnaris  C7-Th1  5 5 

Flexe a rad.dukce 
m.flexor carpi 
radialis n.medianus C6-C8  5 5 

Extenze a 
uln.dukce 

m.extenzor carpi 
ulnaris n.radialis C6-C8  5 5 

Extenze a 
rad.dukce 

m.extenzor carpi 
rad. long. et brev. n.radialis C6-C8  5 5 

 
Krk  
10.2.2010 sval 

periferní 
inervace 

kořenová 
inervace  

Flexe 
mm.scaleni, m.longus 
colli, m.longus capitis plexus cervicalis C1-C6  4 

Sunutí vpřed m.sternocleidomastoideus

n.accesorius         
Plexus 
cervicalis 

NXI         
C2-C3  4 

Extenze m.trapezius, pars. cran. 

n.accesorius         
Plexus 
cervicalis 

NXI         
C2-C3  4 

 
Trup  
10.2.2010 sval 

periferní 
inervace 

kořenová 
inervace   

Flexe m.rectus abdominis 
nn.intercostales 
VI.-XII Th6- 3  

Extenze 
hrudní             
bederní 

mm.sacrospinales, m.spinalis 
dorsi, m.quadratus lumborum 

rr dorsales, 
n.subcostalis,        
plexus lumbalis 

L2-C2    
Th12- 
L1-4 3  

Rotace 
m.obliquus internus abdom. 
m.obliquus externus abdom. 

nn.intercostales 
V-XII                   
VIII.XII. Th12-L1 

sin.
3 

dx. 
3 

Tab.č.18c – Svalový test dle Jandy  

 

 
Legenda: 

        o – omezený rozsah pohybu 

        b -  bolest 

        n – neprovede 

        + přechodná hodnota k vyššímu stupni 

     - přechodná hodnota k nižšímu stupni 

 

Závěr: celkové zlepšení svalové síly všech testovaných svalů.  

 

 77



  

VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO STEREOTYPU FLEXE KRKU NA ZÁDECH 

dle Jandy 

 

Výsledek: vyšetřovaný provádí flexi hlavy fyziologicky v plném rozsahu dle Jandy. 

 

 

VYŠETŘENÍ POHYBOVÉHO STEREOTYPU ABDUKCE V LEVÉM RAMENNÍM 

KLOUBU dle Jandy 

 

Abdukce vsedě 

 

Pohyb začíná v levém RK do 75˚ pak elevace celého pletence, lateroflexi trupu již 

neprovádí, ale je stále porušen humeroscapulární rytmus, hlavice nepodklouzne 

pod acromion.  

 

VYŠETŘENÍ ZKRÁCENÝCH SVALOVÝCH SKUPIN  dle Jandy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zkrácené svaly: dx. sin. 
Datum:   10.2.2010 10.2.2010
m.trapézius - h.část  0  1 
m.levator scapulae  1  1 
m.SCM  0  1 
m.pectoralis maior  0  2o 
m.pectoralis minor  1  2o 
mm.errectores spinae  1  1 
m.quadratus lumborum  0  1 

Tab.č.19 –  Zkrácené svalové skupin dle Jandy  
 
Legenda: 

0   nejedná se o zkrácení 

1  malé zkrácení (pasivně protažitelné bez většího odporu) 

2  velké zkrácení (pasivně neprotažitelné, velký odpor ,,tvrdá zarážka“) 

o – omezený rozsah pohybu 
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3.6.3 Palpační vyšetření 

 

PALPACE MĚKKÝCH TKÁNÍ dle Lewita 

 

Kůže  

Nalezené změny protažitelnosti bariery a adheze v oblasti kůže viz. níže 

 

Oblast m.pectoralis major bilat. více vlevo v oblasti pectoclaviculární části ve směru 

caudolaterálním 

Oblast začátku m.rectus abdominis v oblasti xiphoideu – ve směru caudocraniálním, 

 

LHK -  jizva 15 cm dlouhá, klidná, bledá, volně protažitelná a posunlivá i vůči 

podkoží. 

 
 Fascie  

Široká fascie zádová – vyšetření palpací zjištěna změněná, omezená protažitelnost 

fascie ve směru craniocaudálním více vpravo 

Laterální fascie trupu – zjištěna omezená protažitelnost fascie ve směru 

craniocaudálním více vpravo 

 

Fascie subclaviculární – bilat. bez omezené protažitelnosti. 

Fascie šíjová - zjištěna omezená protažitelnost fascie více vlevo směrem do rotace 

Fascie C/Th přechodu - zjištěna omezená protažitelnost fascie směrem craniolaterálním 

 

Fascie LHK   - bez omezené protažitelnosti  

 

 
Svaly 

Lokalizace TrP ve svalech  dle Lewita, nebyly lokalizovány žádné TrP. 
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Periostový bod  10.1.2010 Klinický význam
trnové výběžky Th5-Th6     
trnový výběžek C2 0  
mečík    
žebra v medioclaviculární linii 0  
žebra v axilární linii 0  
sternocostální spojení 0  
sternum těsně pod claviculou    
angulus costae    
mediální konec claviculy 0  
Erbův bod    

příčné výběžky atlasu 0  

bolestivé body linea nuchae 0  
proc.styloideus radii    
bolestivé epikondyly    
úpon deltového svalu sin.  zmrzlé rameno 
Tab.č.20 – Periostové body dle Lewita  
 
 
Závěr: Byly odstraněny všechny TrP, které byly nalezeny při vstupním KR,  

0 = odstraněna citlivost periostových bodů, které byly přítomny při vstupním KR 

 

 

VYŠETŘENÍ KLOUBNÍ VŮLE dle Rychlíkové a Lewita 
 
 
Vyšetření kloubní vůle AO, Cp, Th, žeber dle Rychlíkové a Lewita 

 

AO – omezená kloubní vůle do předkyvu, (provedena mobilizace AO dle Rychlíkové 

směrem do anteflexe). Výsledek volná kloubní vůle AO do všech směrů.  

 

Vyšetření kloubní vůle HKK a lopatek dle Rychlíkové a Lewita 

 

Pravý loketní kloub omezený pasivní i aktivní rozsah pohybu do flexe zde tvrdá 

zarážka. 

Zápěstí i prsty bez omezení kloubní vůle bilat. 

Levá lopatka volná kloubní vůle. 
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3.6.4 Speciální vyšetření 

 

NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ HKK  - beze změny od vstupního KR 

Vyšetřování reflexů  - beze změny od vstupního KR 

 
 

Závěr 

Z výstupního kineziologického rozboru vyplývá, že došlo k zlepšení kůže, fascií, 

posunlivosti a protažitelnosti kůže, podkoží, fascií v okolí jizvy. 

Došlo k relaxaci hypertonických svalů, odstranění Trp a bolestivých periostových bodů 

v oblasti levého pletence ramenního. Podařilo se částečně posílit svalstvo trupu a levé 

horní končetiny včetně lopatky.  Došlo také ke zvětšení pohybu v krční páteři i v celém 

levém ramenním kloubu a levé lopatce. Pohybový stereotyp flexe krku dle Jandy 

provádí pacient již správně oblokovitou flexí krku bez předsunu hlavy.  

Stále však není plný aktivní i pasivní rozsah pohybu v levém RK, v krajních 

polohách pacient cítí bolest a tah ve svalech kolem celého levého RK. Pohybový 

stereotyp abdukce v levém ramenním kloubu dle Jandy se zlepšil, stále však zůstává 

mírná dysfunkce humeroscapulárního rytmu v důsledku stp. povrchové náhradě 

Copeland hlavice levého RK a akromioplastice v levém RK, dle RTG je vyšší postavení 

v glenohumerálním kloubu. 

 

Prognóza 

Pokud bude pacient rehabilitovat dle pokynů lékaře a fyzioterapeutky, lze 

předpokládat zlepšení rozsahu pohybu v levém RK, snížení bolesti při pohybu v levém 

RK do maxima.  
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 3.7 Zhodnocení efektu terapie 

 

Na základě diagnózy pacienta a provedeného vstupního kineziologického 

rozboru byl navržen krátkodobý rehabilitační plán. Výsledek vstupního 

kineziologického rozboru  odpovídá charakteru diagnózy.  

Hlavním cílem krátkodobého rehabilitačního plánu bylo ošetření měkkých tkání 

včetně jizvy v okolí operovaného ramenního kloubu, zvětšení rozsahu pohybu, aktivace 

a posílení svalstva levé lopatky a její stabilizace, posílení trupového svalstva a  zapojení 

celé levé horní končetiny do ADL. 

Za pozitivní efekt terapie považuji vstřebání otoku v okolí levého ramenního 

kloubu pomocí techniky míčkováním. Pacient podstoupil v počáteční fázi terapii jizvy 

(obr. č. 2, 3) pomocí tlakové masáže, kdy došlo ke zlepšení protažitelnosti 

a posunlivosti vůči měkkým tkáním v okolí. Jizva je nyní v celém průběhu palpačně 

nebolestivá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr.č. 3 – Jizva po terapii 

 

 

 

 
Obr.č.2 – Jizva před terapií 

 

Po provedení techniky TMT dle Lewita došlo k relaxaci kůže, podkoží, facií, 

což umožnilo relaxovat okolí levého ramenního kloubu pro další terapii. Pro relaxaci 

hypertonického svalstva byla zvolena technika PIR dle Lewita a také relaxační technika 

kontrakce - relaxace z konceptu PNF. Relaxace svalstva pomohla ke zmírnění bolesti a 

pocitu napětí v okolí levého ramenního kloubu.  
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Svaly - lokalizace TrP ve svalech  dle Lewita, nebyly lokalizovány žádné TrP 
 

Periostový bod – dle Lewita zůstal pouze úpon levého deltového svalu (zmrzlé 

rameno). 

 

Na protažení zkráceného svalstva v okolí levého ramenního kloubu byla 

nejúčínější technika PIR s protažením dle Jandy (tab.č. 21). 

Protahováním zkráceného svalstva došlo i k postupnému uvolňování omezeného  

aktivního i pasivního rozsah pohybu v levém ramenním kloubu i krční páteře 

(tab.č. 22).   

 

před terapií po terapií sval 

dx sin dx sin 

m.trapézius - h.část 
m.levator scapulae 
m.SCM 
m.pectoralis major 

1 
1 
1 
1 
 

2 
1 
1 
2o 
 

0 
0 
0 
0 
 

1 
1 
1 
2o 
 

Tab.č. 21 – Zhodnocení zkacených svalových skupin dle Jandy 

 

Legenda: 

0   nejedná se o zkrácení 

1  malé zkrácení (pasivně protažitelné bez většího odporu) 

2  velké zkrácení (pasivně neprotažitelné, velký odpor ,,tvrdá zarážka“) 

 

před terapií po terapii segment 

aktivně pasivně aktivně  pasivně 

sin. RK S    30-0 -75 
F    70-0- 0 
R * 15-0- 30 
T    30-0- 100 

S     30-0- 80 
F     80-0- 0 
R *  20-0- 35 
T     30-0- 110 

S        30-0- 90 
F        90-0- 0 
R F90 30-0- 45 
T        30-0- 120 

S      30-0- 100 
F    100-0- 0 
R F9050-0- 60 
T      30-0- 120 

 aktivně pasivně aktivně pasivně 

C páteř R 40-0 – 50 
F 25-0 – 35 
S 50-0 – 25         

R 50-0- 50 
F 30-0- 35 
S 50-0- 30 

R 40-0- 50 
F 35-0- 40 
S 50-0- 35 

R 50-0- 50 
F 40-0- 45 
S 50-0- 40 

Tab.č. 22 –  Goniometrie dle Jandy 
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* Jelikož abdukce LHK není 90° → zevní i vnitřní rotace byly vyšetřeny 

v modifikované výchozí poloze: pacient seděl, LHK v addukci, v 90° flexi v loketním 

kloubu, předloktí ve středním postavení, střed goniometru na levém olecranonu, pacient 

vytočí předloktí směrem k trupu (vnitřní rotace), pak od těla (zevní rotace). Pevné 

rameno goniometru zůstává ve výchozí poloze předloktí, pohyblivé sleduje předloktí. 

 

Pomocí technik z konceptu PNF zaměřených na pánev a levou lopatku a cviky 

s Thera-Bandem dle Brüggerova konceptu došlo k aktivaci a posílení svalstva trupu, 

celé levé paže a levé lopatky (tab.č. 23 a,b).  

 

  před terapií 
 

po terapii 

Lopatka  sval dx. sin. dx. sin. 

Addukce m. trapezius, pars. med.  3 2+ 4 4 
Addukce s 
kaud.posunutím m.trapezius, pars. caud.  3 2+ 4 4 
Addukce a 
rotace 

mm.rhomboidei mjr. a 
min. 3 2+ 4 4 

Elevace 
m.trapezius, pars. cran.,     
m.levator scapulae 4 3 4 4 

Addukce a 
rotace 

m.serratus anterior 
(lateralis) 3 2+ 4 4 

 

Krk sval před terapií po terapii  

Flexe 
mm.scaleni, m.longus 
colli, m.longus capitis 3+ 4   

Sunutí vpřed m.SCM 3 4   

Extenze m.trapezius, pars. cran. 3 4   
 
Trup sval před terapií po terapii 

Rotace 

m.obliquus internus 
abdom. 
m.obliquus externus 
abdom. sin. 3- dx.3-  sin.3 dx.3 

Tab.č. 23a – Zhodnocení svalové síly dle Jandy 

 

 

 

 84



  

  před terapií po terapii 

Ramenní kloub  sval sin. sin. 

Flexe do 90° 
m.deltoideus pars. clavic.  
m..coracobrachialis 4o 4 

Abdukci do 
90° 

m.deltoideus, pars acrom. 
m.suprascapularis 3o 4 

Extenze v 
abdukci m.deltoideus pars scapul. 3 4 
Flexe v 
abdukci m.pectoralis maior 3+o,b 4 

Rotace zevní 
m.infraspinatus                   
m.teres minor 3+o,b 4o,b 

Rotace vnitřní 

m.subscapularis, m.teres 
mjr.,m.pectoralis maior, 
m.latissimus dorsi 3+o,b 4o,b 

Tab.č. 23b – Zhodnocení svalové síly dle Jandy 

 

Podařilo se dosáhnout zlepšení pohybového stereotypu abdukce levé paže 

dle Jandy (obr.č.4, 5) a celkové zlepšení obratnosti levé paže. 

   

STEREOTYP ABDUKCE LEVÉHO RAMENNÍHO KLOUBU dle Jandy 

Foto dokumentace, srovnání před a po terapii. 

 

 

Obr.č.4 – Abdukce LHK                  Obr.č. 5 – Abdukce LHK po terapii 

před terapií           
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Za důležité shledávám také vytvoření účinné zpětné vazby od pacienta, zlepšení 

funkčního stavu a psychické stavu pacienta. V počáteční fázi terapie psychický stav 

pacienta narušoval úspěšnost rehabilitační léčby, z důvodu pacientovi neadekvátní 

reakce na současný zdravotní stav. 

 Nelze však opomenout, i počáteční problém s pacientovou neefektivní 

iniciativou, která v prvních terapiích brzdila jejích účinky. Kdy po vysvětlení 

pacientovi, že rehabilitace po operaci a následné reoperaci ramenního kloubu má 

delšího trvání, a že svojí neadekvátní iniciativou jí ještě prodlužuje, došlo ke zlepšení 

nejen fyzického, ale i psychického stavu pacienta.  

 V posledních dvou terapiích již nebylo znát zlepšení rozsahu pohybu v levém 

ramenním kloubu. Proto jsem doporučila pacientovi, aby svůj současný stav 

konzultoval s operatérem, který by měl určit, zda dosažený rozsah pohybu v levém 

ramenním kloubu již není maximum jeho potenciálu. Dle mého názoru je indikace 

následné ambulantní rehabilitace více než vhodná. 
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4 ZÁVĚR 

 

Zpracování této bakalářské práce mi umožnilo lépe se seznámit s problematikou 

aloplastiky a akromioplastiky ramenního kloubu z hlediska diagnózy, operačních 

přístupů i fyzioterapie a prohloubilo tak mé znalosti. 

Stanoveným cílem bylo zpracování kazuistiky pacienta na základě teoretických 

znalostí  o problematice diagnózy stp. povrchové náhradě hlavice ramenního kloubu 

dle Copelanda s následnou akromioplastikou, dále pak uplatnění dovedností 

a zkušeností ve stanovení rehabilitačního plánu s následnou terapií respektující 

individualitu pacienta. 

Za důležité také považuji navození pozitivní motivace pacienta a jeho následné 

spolupráci v terapii i autoterapii. 

Možnost samostatné souvislé práce s pacientem a zhodnocení účinnosti 

jednotlivých fyzioterapeutických technik u konkrétního pacienta považuji 

za jednoznačný osobní přínos této práce. 

Cíle, které jsem si stanovila v úvodu práce, tak byly splněny.  

. 
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Příloha I. 

 

 

INFORMOVANÝ  SOUHLAS 
 

V souladu se Zákonem o péči o zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 
a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 
k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 
dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání 
v rámci praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské 
práce na FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena.  
 
Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném 
vyšetření a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním 
podpisem potvrzuji, že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně 
vysvětlil vše, co je obsahem tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla 
jsem možnost klást mu otázky, na které mi řádně odpověděl. 
Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně 
souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií. 
Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace 
a s uveřejněním výsledků terapie v rámci studie. 
 
Datum:………………………………………………………………….   
 
Osoba, která provedla poučení:……………………………………..   
 
Podpis osoby, která provedla poučení:……………………………… 
 
Vlastnoruční podpis pacienta:….. ……………………………………  
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Seznam použitých zkratek 

 

ABD   Abdukce 

AC   Akromioklaviculární 

ADL   Aktivity of daily living 

AEK   Agisticko-excentrická kontrakce 

AGR   Antigravitační 

AO   Atlantookcipitální 

Bilat.   Bilaterální 

CEP   Cervikocapitální endoprotéza 

Cp.   Cervikální páteř 

CSAR   Cementless surface replacement arthroplasty 

CT   Computed tomography 

DKK(L,P)  Dolní končetiny (levá, pravá) 

DOF   Degrese of  freedom 

dx.   Dexter 

GH   Glenohumerální 

HKK(L,P)  Horní končetiny(levá, pravá) 

KR   Kineziologický rozbor 

lig.   Ligamentum 

Lp   Lumbální páteř 

LTV   Léčebná tělesná výchova 

m.(Mm)  Musculus, (musculi) 

mjr.   Major 

MOB   Mobilizace 



MTP   Metatarsophalang(y) 

n.   Nervus 

Obj.   Objektivní 

PIR   Post izometrická relaxace 

PNF   Proproiceptivní neuromuskulární facilitace 

PV   Paravertebrální 

r.   Ramus 

RHB   Rehabilitace 

RK   Ramenní kloub 

RM   Reflexní masáž 

SC   Sternoklavikulární 

sin.   Sinister 

SIAS   Spina iliaca anterior superior 

SIPS   Spina iliaca posterior superior 

Stp.   Status post 

Subj.   Subjektivní 

TB   Thera-band 

TMT   Techniky měkkých tkání 

TMT   Techniky měkkých tkání 

TrP   Trigger point 

tzn.   To znamená 

VP   Výchozí postavení
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Obr.č.7 - Aegualis (tm) Shoulder Prothesi –Tornier (Pokorný, 2007) 
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Obr.č.9 - Reverzní systém Delta CTA CTA TM De Puy J&J (Pokorný, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.10 - Copelandův implantát CSRA Biomet  (Pokorný, 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 11 – Implantát CSRA  (Pokorný, 2007)      



                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.12 – Artroskopická operace ramene (Ditmar, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 13 - Cvičení abdukce 

zapolohování na stole 
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 Obr.č. 18 – Schéma hodnocení podle Constanta (Pokorný, 2007) 
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