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SEZNAM  POUŢITÝCH ZKRATEK 

 

AC     akromioklavikulární 

AEK  agisticko-excentrická kontrakce 

C                        krční obratel 

COX  cyklooxygenáza 

CRP  C- reaktivní protein 

CT                     počítačová tomografie (computer tomography) 

DK                     dolní končetina 

DIP                  distální interfalangeální 

DMARDs  Disease Modifying Antirheumatic Drugs 

GH   glenohumerální 

HK                    horní končetina 

HKK    horní končetiny   

HLA    human leukocyte antigens (lidské leukocytární antigeny) 

H0                    nulová hypotéza 

IL                      Interleukin 

J   Joule 

LHK               levá horní končetina 

Lig.                   Ligamentum 

m.                     musculus 

mm.                  musculi  

MCP                  metakarpofalangeální 

MR                    magnetická rezonance 

MRC  Medical Research Council 

MTP  metatarzofalangeální 

N  newton 

n.                      nervus 

NSA   nesteroidní antirevmatika 

PIP                   proximální interfalangeální 

PHK                 pravá horní končetina 

PNF   proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

Proc.                 processus 

RA                    revmatoidní artritid 



 

RC                    radiokarpální 

RF                    revmatoidní faktor 

RK                    ramenní kloub 

RTG                 rentgen 

SC                     sternoklavikulární 

Th   označující hrudní obratel 

TNF                  tumor nekrotizující faktor (tumor necrosis factor) 

UZ                    ultrazvuk
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1 ÚVOD 

 

          Revmatoidní artritida je autoimunitní zánětlivé dědičné onemocnění postihující symetricky 

zejména drobné klouby ruky, později i velké klouby těla. V České republice je touto chorobou 

postiţeno 1% populace (Pavelka, 2002). Toto onemocnění je nevyléčitelné, dají se však velmi 

dobře potlačit jednotlivé příznaky a následky choroby medikamenty. Důleţitou součástí terapie 

je rehabilitace a reţimová opatření. 

           Jelikoţ revmatoidní artritida v prvé řadě postihuje drobné klouby rukou a nohou a toto 

postiţení má vliv na jemnou motoriku a chůzi, postiţení ramenních kloubů je mírně opomíjeno. 

Veškerá aktivita horních končetin však ramenní kloub do svého pohybu zahrnuje a pokud je 

poškozen, pacientům pohyb přináší značné obtíţe a bolest. Proto se tato práce zabývá právě 

ramenním kloubem.          

          Tato práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. Teoretická část obsahuje 

souhrn poznatků o revmatoidní artritidě, vyšetření a léčbě pacientů, zejména pak léčbu 

rehabilitační. Na pacienta je nutné nahlíţet komplexně, proto po pečlivém vyšetření vhodné 

nastavit adekvátní pohybovou terapii, do které fyzioterapie zapadá. Poukazuje se zde na výskyt 

postiţení ramenního kloubu u pacientů s revmatoidní artritidou, který je postupem času aţ u  

47%  pacientů (Pavelka, 2002) v pokročilém stádiu onemocnění. V experimentální části je 

statistické zpracování a grafické znázornění fyzioterapeutického vyšetření pacientů s revmatoidní 

artritidou s ohledem na ramenní kloub a zhodnocení dosaţených výsledků. Tyto  výsledky jsou 

odpovědí na stanovené cíle, vědecké otázky a hypotézy. 
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2 PŘEHLED POZNATKŮ 

 

2. 1 Anatomie pletence ramenního 

 

          Pletenec horní končetiny (cingulum membri superioris) tvoří tyto kosti: kost klíční 

(clavicula), lopatka (scapula) a kost paţní (humerus). K osovému skeletu je připojen kloubem 

sternoklavikulárním (articulatio sternoclavicularis) a akromioklavikulárním (articulatio 

acromioclavicularis). Articulatio sternoclavicularis je kloub sloţený, stýkají se v něm dvě kosti 

manubrium sterni a clavicula. Mezi nimi je vloţen discus articularis tvořený vazivovou 

chrupavkou. Kloub je zpevněn kloubním pouzdrem, které je krátké a tuhé. Je zesíleno vazy 

(ligamenty) ligamentum sternoclaviculare anterius et posterius, lig. interclaviculare a lig. 

costoclaviculare. Pohyby v tomto kloubu jsou díky disku moţné všemi směry, jsou však malého 

rozsahu. Articulatio acromioclavicularis se skládá z claviculy a acromionu. Kloubní pouzdro je 

tuhé, krátké, zpevněné lig. acromioclaviculare. Kloub můţe obsahovat discus articularis. Pohyby 

v tomto kloubu mají malý rozsah. Zpevňujícím vazem mezi processus coracoideus a spodní 

plochou claviculy je lig. coracoclaviculare. Dalšími zpevňujícími komponentami jsou lig. 

coracoacromiale, spojuje proc. coracoideus a acromion. Omezuje abdukci v ramenním kloubu 

tím, ţe se o něj humerus v horizontále zastaví.  

          Významným kloubem je kloub ramenní (articulatio humeri)-glenohumerální kloub. Je to 

kloub kulovitý, volný. Kloubní plochy jsou tvořeny hlavicí (caput humeri) a jamkou (cavitas 

glenoidalis). Rozsah jamky je rozšířen chrupavčitým kloubním lemem (labrum glenoidale). 

Začátek kloubního pouzdra je na obvodu jamky a úpon na collum anatomicum humeri. Pouzdro 

je zesíleno šlachami okolních svalů – musculus (m.) supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres 

minor, m. subscapularis. Mezi šlachou tohoto svalu a pouzdrem bývá bursa subtendinea musculi 

subscapularis. Svaly a šlachy zesilující pouzdro se v klinice označují jako rotátorová manţeta. 

Mezi vazy – ligamenta (lig.) ramenního kloubu patří lig. coracohumerale a ligg. glenohumeralia. 

V kloubním pouzdru ramenního kloubu se vytváří útvary zvané bursae mucosae. 

          Svaly horní končetiny se mohou rozdělit na svaly spinohumerální, svaly thorakohumerální 

a svaly vlastní končetiny. Spinohumerální svaly jsou m. trapezius, m. latissimus dorsi, mm. 

rhomboidei a m. levator scapulae. Svaly thorakohumerální jsou m. pectoralis major, m. 

pectoralis minor., m. subclavius a m. serratus anterior. Svaly vlastní končetiny se dělí na svaly 

lopatkové a ramenní- m. deltoideus, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. teres 

major a m. subscapularis. Mezi svaly paţe (musculi brachii) patří m. biceps brachii, m. 
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coracobrachialis, m. brachialis a m. triceps brachii (Čihák, 2001; Dylevský, Druga, Mrázková 

2000).      

         Převáţná většina výše zmíněných svalů je inervována z nervové pleteně plexus brachialis. 

Vzniká spojením ventrálních větví dolních krčních nervů (C5 – C8), k nimţ se přidává spojka 

z C4 a Th1. Plexus brachialis jde od páteřního kanálu a prochází spolu s arterií subclavií fissurou 

scalenorum (štěrbina mezi m. scalenus anterior a m. scalenus medius) aţ do axily (podpaţní 

jámy). Plexus brachialis je tvořen třemi primárními svazky (trunci): truncus superior (C4-C6), 

truncus medius (C7) a truncus inferior (C8-Th1). Z těchto svazků vznikají sekundární svazky 

(fasciculi plexus brachialis): fasciculus lateralis, fasciculus medialis a fasciculus posterior. 

Teprve z těchto svazků se formují jednotlivé motorické a senzitivní nervy (Čihák, 1997).  

          Cévní zásobení ramenního kloubu je umoţněno z periartikulární sítě, do níţ ústí větve z 

arteria axillaris a větve z arteria suprascapularis (Čihák, 1997). 

 

2. 2 Kineziologie pletence ramenního 

 

          Horní končetina (HK) má několik funkcí, jsou jimi funkce uchopovací, manipulační, 

komunikační, sebeobsluţné a slouţí k vyvíjení kinetické energie. Aby tyto funkce probíhaly 

adekvátně, je k nim nutná posturální spolupráce osového orgánu k zajištění polohy těla k 

manipulaci. Horní končetiny pracují jako párový orgán často současně najednou. Při manipulaci 

však jedna končetina, dominantní, přejímá hlavní roli a ta druhá podporuje její funkci (Véle, 

2006).     

          Horní a dolní končetina (DK) mají rozdílnou stavbu a tím se liší i jejich funkce a zátěţ. 

Kaţdý pletenec má proto jinou pohyblivost. Fylogenetický základ horní a dolní končetiny je 

však podobný. Obě končetiny mají také podobnou stavbu. Pletenec-cingulum spojuje končetinu 

k osovému orgánu. Na HK ho tvoří lopatka a klíční kost a na DK kost pánevní. Volná končetina 

má stejnou základní stavbu. Je tvořena částmi: stylopodium- HK je to humerus a u DK femur, 

zeugopodium – u HK ulna a radius a u DK tibie a fibula, autopodium- u HK ruka a u DK noha 

(Čihák, 2001). 

          Pohyby v ramenním kloubu jsou rozdělovány podle dílčích skloubení. Toto však 

neodpovídá skutečné funkci ramenního pletence, protoţe za normálních okolností je pohyb 

všech kloubů synchronizovaný, nikoliv izolovaný (Gross, Fetto, Rosen, 2005). V této kapitole 

však budou pro snadnější orientaci uvedeny rozsahy pohybů v jednotlivých rovinách, i kdyţ jsou 
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v praxi pohyby prováděny spíše v diagonálách. A to i v glenohumerálním kloubu, který je 

největším a nejvíce pohyblivým kloubem pletence ramenního.  

 

2. 2. 1 Glenohumerální kloub 

 

          Největším kloubem v oblasti ramene je kloub glenohumerální. Je to kloub kulovitý a 

disponuje největším rozsahem pohybů v těle. Dále je v tomto kloubu značná kloubní vůle ve 

srovnání s klouby akromioklavikulárním a sternoklavikulárním (Véle, 2006). Kloubní jamka je 

mělká a kloubní hlavice odpovídá pouze jedné aţ dvěma třetinám kulové plochy jamky. Hlavice 

je aţ třikrát větší neţ jamka (Gross, Fetto, Rosen, 2005). Velký rozsah pohybu a kloubní vůle 

jsou omezovány pruţným tahem svalů přitlačujících hlavici humeru do kloubní jamky. Kloubní 

vazivové  pouzdro je volnější. Toto je příčinou snadnějšího oddálení hlavice humeru od mělké 

jamky a tím i moţnost subluxací aţ luxací v ramenním kloubu (Véle, 2006). Glenohumerální 

kloub je sférický kloub a má tři stupně volnosti. Na počátku motorické ontogeneze se však 

všechny stupně volnosti nevyuţívají, uplatňují se aţ v průběhu posturální ontogeneze (Véle, 

2006). 

          Pohyby v glenohumerálním kloubu se dělí dle jednotlivých rovin. V rovině frontální je 

prováděna abdukce a addukce paţe, v rovině sagitální flexe a extenze, v rovině transverzální 

horizontální abdukce a addukce a v podélné ose humeru jsou prováděny vnitřní a zevní rotace. 

Kloubní vzorec omezení pohybu dle Cyriaxe je zevní rotace, abdukce a vnitřní rotace (Gross, 

Fetto, Rosen, 2005). 

         Abdukce paţe probíhá v několika fázích. Nejčastěji jsou popisovány tři fáze. První fáze od 

0° do 90°, druhá od 90°do 150° a třetí fáze od 150° do 180° (Kapanji, 1970). Véle (2006) dělí 

abdukci do čtyř fází 0°-45°-90°-150°-180°. V první fázi do 45° se podílí m. supraspinatus  a poté 

m. deltoideus. V druhé fázi naopak převládá funkce m. deltoideus. Ve třetí fázi se účastní  m. 

trapezius a m. serratus anterior. Ve čtvrté fázi do 180° přebírají funkci trupové svaly se svými 

dlouhými smyčkami. U tohoto pohybu dochází ke zvýšení bederní lordózy (Véle, 2006).  

          Flexe paţe je dělena podobně jako abdukce do několika fází. Dle Kapanjiho (1970) do 

třech fází 0°-60°-120°-180°. Dle Véleho (2006) do čtyř fází 0°-60°-90°-120°-180°. Véle 

popisuje, ţe v první fázi pracuje přední část m. deltoideus, m. coracobrachialis a klavikulární 

část m. pectoralis major. Činnost je brţděna m. teres major a minor a m. infraspinatus. Druhá 

fáze je přechodem do fáze třetí, kde se k činnosti přidávají svaly m. trapezius a m. serratus 

anterior. Jsou brţděny svaly m. latissimus dorsi a kostosternální částí m. pectoralis major. Ve 
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čtvrté fázi obdobně jako u abdukce paţe spolupracují trupové svaly a dochází k zvětšení bederní 

lordózy a úklonu (Véle, 2006). 

          U abdukce a flexe paţe je na místě zmínit jev zvaný humeroskapulární rytmus. Jedná se o 

poměr v zastoupení kloubu glenohumerálního a skapulothorakálního při abdukci a při flexi paţe. 

Na kaţdých 15° pohybu se podílí 10° na glenohumerální kloub a 5° na lopatku (Dylevský, 

2001). V glenohumerálním kloubu je pohyb do 120° z celkové elevace paţe a zbývajících 60° 

zajišťuje rotace lopatky. Zároveň zde probíhá pohyb v sternoklavikulárním kloubu 40° elevace 

klíčku během prvních 90° abdukce paţe. Nad 90° elevace dochází na akromiálním konci klíčku 

k jeho rotaci dozadu o 45-50°. Tím se umoţní plné rotace lopatky a elevace paţe (Gross, Fetto, 

Rosen, 2005). 

          Extenzi působí m. teres major, m. teres minor, m. latissimus dorsi, zadní vlákna m. 

deltoideus. Mezi pomocné svaly patří m. triceps brachii caput longum, m. subscapularis a m. 

pectoralis major. Během extenze dochází k pohybu lopatky do addukce a při tomto pohybu se 

zapojují mm. rhomboidei, střední vlákna m. trapezius a m. latissimus dorsi. Rozsah extenze se 

uvádí do 50° (Kapanji, 1970; Dylevský, 2001). 

          Addukce  v čelní rovině není moţno provést samostatně, ale pouze při současné flexi v 

ramenním kloubu. Jedná se tedy o kombinovaný pohyb. Rozsah pohybu je do 110-120° 

(Haladová, Nechvátalová, 2003).  Dle Kapanjiho (1970) a Dylevského (2001) provádí addukci 

m. teres major, m. latissimus dorsi, m. pectoralis major a svaly pohybující lopatkou mm. 

rhomboideii. U správně provedené addukce je nutná synergistická kontrakce párem svalů m. 

latissimus dorsi a dlouhá hlava m. triceps brachii, druhým párem svalů je m.teres major a mm. 

rhomboidei. Pokud by došlo k převaze jednoho z páru svalů, pohyb by byl nekoordinovaný 

(Kapanji, 1970). 

          Vnitřní rotace je prováděna svaly m. latissimus dorsi, , m. suprascapularis, m. teres major 

a m. pectoralis major. Při vnitřní rotaci se pohybuje i lopatka, tudíţ se aktivují svaly m. serratus 

anterior a m. pectoralis minor. Mezi pomocné svaly se u vnitřní rotace uvádějí m. deltoideus, m. 

biceps brachii a m. coracobrachialis (Kapanji, 1970; Dylevský, 2001; Véle, 2006). 

          Zevní rotaci provádějí m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor a m. 

subscapularis. K těmto svalů se připojují svojí aktivitou mm. rhomboideii a m. trapezius, kteří 

mají podíl na pohybu lopatky při zevní rotaci. Rozsah pohybů pro obě rotace je do 90°. Dle 

Cyriaxe je při poruše v ramenním kloubu nejprve omezena zevní rotace. Vysvětluje si ji 

zkrácením vnitřních rotátorů (Véle, 2006). 
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2. 2. 2 Lopatka 

 

          Lopatka je kost, která je při volně visící horní končetině pootočená z frontání roviny o 30° 

dopředu. Je umístěna ve svalech zad ve výši 2. aţ 7. ţebra. Na zadní straně hrudníku lopatku 

udrţuje i clavicula. Jedním z hlavních svalů fixujících lopatku k páteři je m. serratus anterior. 

Pokud je tento sval paretický, stáčí se dolní úhel lopatky mediálně a odstává od páteře margo 

medialis scapulae a vázne i vzpaţení nad horizontálu. Tato porucha je nazývána scapula alata- 

odstávající lopatka (Véle, 2006). 

          Pohyby lopatky jsou tyto. Mediální pohyb lopatky – addukce, je zajištěna mm. 

rhomboideii a m. trapezius. Abdukci lopatky provádí m. serratus anterior. Abdukce lopatky je 

vţdy spojena s lehkou zevní rotací a účastní se tak humeroscapulárního rytmu při abdukci paţe. 

Dalším pohybem je elevace lopatky prováděná m. trapezius horní částí a m. levator scapulae. 

Rotace lopatky jsou celkem v rozsahu 60°. Popisují se jako anteverze a retroverze lopatky, při 

kterých se pohybuje dolní úhel lopatky (Dylevský, 2001). 

 

2. 3 Revmatoidní artritida 

 

          Revmatoidní artritida (RA) je systémové, zánětlivé, autoimunitní, chronické a progredující 

onemocnění. Jedná se o velmi bolestivé onemocnění postihující synoviální výstelku kloubů, 

šlach a tíhových váčků. Projevuje se klinicky symetrickou polyartritidou především periferních, 

ale i kořenových kloubů. RA charakterizuje infiltrace kloubního prostředí zánětlivými buňkami, 

kde dochází k hypertrofii synoviální tkáně, progresivní destrukci chrupavky a dekalcifikaci kosti. 

U RA dochází k deformacím a následným deformitám postiţených kloubů. Dále RA zahrnuje 

výraznou tvorbu proteinů akutní fáze a produkci autoprotilátek. Někteří pacienti mají i 

mimokloubní příznaky (Bečvář, Vencovský, Němec, Suchý, Procházková, Pavelka, 2007; 

Kavuncu, Evcik, 2004; Pavelka et al., 2002).  

 

2. 3. 1 Etiopatogeneze vzniku revmatoidní artritidy 

           

          Přesná etiologie vzniku RA je neznámá. Můţe se vyvinout z plného zdraví, po prodělaném 

infektu, nepřiměřeném fyzickém či psychickém zatíţení. Za poslední roky se zkoumá vliv 

různých typů virů při spuštění patogenetického imunitního řetězce (Horčička, 1999). Na rozvoji 

onemocnění se podílí faktory dědičné i zevní. Většina pacientů s RA, aţ 70-90%,  jsou nositeli 
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alel human leukocyty antigen (HLA) DR4 či HLA DR1 (lidské leukocytární antigeny). U 

nemocných RA se vyskytuje bohatě vaskularizovaná, zánětlivá granulační tkáň. Nazývá se panus 

(Pavelka, 2002). V některých případech se panus můţe chovat jako nádorová tkáň. Přerůstá přes 

povrch chrupavky, vrůstá do kosti a produkuje destruktivní proteolytické enzymy (Horčička, 

1999). Velkou roli v přítomnosti zánětu hraje převaha tvorby protizánětlivých cytokinů, 

především TNF-α (tumor nekrotizující faktor) a IL-1 (interleukinu-1). V séru u více neţ 80%  

nemocných RA se objevují autoprotilátky, především revmatoidní faktory (RF) (Pavelka, 2002). 

 

2. 3. 2 Epidemiologie revmatoidní artritidy  

 

          Revmatoidní artritida se vyskytuje na celém světě a její výskyt je udáván 1% populace. 

Můţe začít v kterémkoliv věku. První příznaky RA se objevují v rozmezí 20-45 let věku 

(Ahlman, 2004).  

          Dětská forma RA se nazývá juvenilní chronická artritida. Častěji jsou postiţeny ţeny neţ 

muţi v poměru 2-3:1. RA má vliv na délku ţivota, můţe ji zkrátit aţ o 7-10 let (Pavelka, 2002). 

Strukturální postiţení kloubu je převáţně patrné během dvou let od diagnostiky onemocnění 

(Kavuncu, Evcik, 2004). 

klouby A (%) B (%) 

metakarpofalangeální 52 87 

radiokarpální 48 82 

proximální 

interfalangeální 45 63 

metatarzofalangeální 43 48 

ramenní 30 47 

kolenní 24 56 

hlezenní 18 53 

loketní 14 21 

A - postiţené klouby na počátku choroby 

B - postiţené klouby v celém průběhu choroby 

 

Tabulka 1. Frekvence postiţení kloubů u RA (Pavelka, 2002) 
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2. 3. 3 Epidemiologie revmatoidní artritidy u ramenního kloubu 

 

           Mezi pacienty s RA udává příznaky v ramenním kloubu, zejména bolest, aţ 65-90% z 

nich.  Častěji jsou to pacienti s věkem kolem 60 let. Jednou z velkých příčin bolesti a poškození 

ramenních kloubů je nošení berlí po předchozí operaci například kolenních či kyčelních kloubů 

postiţených RA. Na rentgenologickém vyšetření jsou patrné změny v ramenním kloubu u 45% 

pacientů po pěti letech od zjištění onemocnění. Normální nález má pouze 28% pacientů. Během 

celého ţivota s onemocněním RA nemá ţádné abnormality na RTG v ramenním kloubu pouze 

10% pacientů. Více neţ 75% pacientů má příznaky poškození rotátorové manţety. 

Glenohumerální kloub není jediný, který je postiţený. Revmatoidní artritidou je poškozeno i 

akromioklavikulární skloubení a to aţ  60% pacientů po 15 letech od počátku diagnostikované 

RA. Pouze však 30-40%  pacientů pociťuje příznaky. Poškození tíhových váčků-burz je bez 

abnormalit na kloubních plochách vzácné (Lehtinen et al., 2000; Olofsson, Book, Jacobsson, 

2003; Thierry et al., 2006). 

 

2. 3. 4 Klinický obraz revmatoidní artritidy 

 

          Klinické projevy RA mohou být různorodé, od mírných s lehkou synovitidou aţ po velmi 

těţké s imobilizací, deformitami a závaţnými mimokloubními příznaky.  

          Před samotnou klinickou manifestací RA se objevuje zvýšená teplota, únava, depresivní 

ladění, nechutenství a úbytek váhy. Počátek choroby má pozvolný průběh, vyvíjí se během týdnů 

aţ měsíců. Typické je postiţení polyartikulární a symetrické, i kdyţ v počátku choroby můţe být 

postiţen pouze jeden nebo několik málo kloubů. Jako první bývají postiţené 

metakarpofalangeální (MCP), proximální interfalangeální klouby (PIP) a radiokarpální (RC) 

klouby (tabulka 1). Velké kořenové klouby se přidávají aţ v průběhu onemocnění (Pavelka, 

2002). V některých případech můţe onemocnění začínat i na velkých kloubech a to zejména na 

kolenních kloubech s výpotkem (Horčička, 1999).  RA postihuje téměř všechny synoviální 

klouby v těle, výjimkou jsou však distalní interfalangeální (DIP) klouby rukou a nohou. Dalším 

časným příznakem je ranní ztuhlost kloubů, která můţe trvat aţ několik hodin, ale postupem 

času odezní (Kavuncu, Evcik, 2004; Pavelka, 2002).  

          Postiţené klouby jsou bolestivé, s omezenou pohyblivostí a bývají teplejší. Objevuje 

zduření, které je podmíněno výpotkem, prosáknutím měkkých tkání a synoviálním zesílením. 

Kůţe nad kloubem nemívá barevné změny. Bolest kloubů je u kaţdého individuální.  U někoho 
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je spontánní, u jiného se zvyšuje palpací a pohybem. U mírné synovitidy  je bolest pozorovatelná 

je v krajních polohách kloubu (Goronzy, 2001; Pavelka, 2002). 

          Nejcharakterističtějším znakem je vřetenovité zduření PIP koubů na rukou a nápadná 

atrofie interoseálních svalů. S postupnou progresí onemocnění dochází k radiální rotaci 

karpálních kostí a ulnární deviaci prstů rukou, především v MCP kloubech. V PIP i v MCP 

kloubech se mohou objevit subluxace a luxace. Typickou změnou je deformita tzv. labutí šíje-

flexe v MCP, hyperextenze v PIP a flexe v DIP kloubech. Další změnou je deformita tzv. 

knoflíkové dírky-flexe v PIP a hyperextenze v DIP kloubech. Na loktech bývá patrné postiţení 

flekční kontrakturou a teprve v pozdějších fázích k omezení flexe (Pavelka, 2002). 

          U ramenního  kloubu jsou příznaky detekovatelné nočními bolestmi. Na první pohled 

nejsou patrné deformity, ale je znát úbytek svalové hmoty v oblasti pletence ramenního (Thierry, 

2006). 

           Kolenní klouby bývají postiţeny často, dochází u nich k vývoji osových deformit, laxitě 

vazů a k flekčním kontrakturám. U kolenních kloubů je patrné zmnoţení synoviální tekutiny, 

která můţe pronikat do popliteální cysty označující se jako Bakerova cysta. 

          Kyčelní klouby postiţené RA značí nepříznivý vývoj onemocnění. Bývají postiţeny méně 

často. Postiţení hlezenních kloubů pozorujeme většinou jen u těţkých forem RA. Artritida je 

však častá v metatarzofalangeálních (MTP) kloubech a vede k řadě deformit. Nejznámější je 

deformita tzv. kladívkových prstů, je následkem dorzální subluxace proximálních falangů. Při 

této deformitě je omezená chůze a stání. Častou deformitou je také halux valgus. 

          RA postihuje i krční páteř, především oblast krčních obratlů C1 a C2 , kde synovitida můţe 

vést k atlantoaxiální subluxaci. 

          Frekventované je o postiţení temporomandibulárního kloubu. Vyskytují se zde bolesti při 

ţvýkání (Ahlman, 2004; Pavelka, 2002).   

          Podle Steinbrockera se dělí RA na 4 stádia (viz tabulka 2). 

Stádia Popis stádia 

I 

změny pouze v měkkých tkáních. Ţádné RTG destrukce, můţe být 

periartikulární poróza 

II 

Osteoporóza, mírné známky destrukce, ţádné deformity. Můţe být omezení 

pohybu, svalová atrofie, uzly, tendovaginitidy 

III 

Destrukce chrupavky a kostí, deformity, rozsáhlé svalové atrofie, 

mimokloubní změny 
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IV změny viz stádium III, fibrozní či kostěná ankylóza 

Tabulka 2. Stádia RA podle Steinbrockera (Pavelka, 2002) 

 

2. 3. 5 Klinický obraz revmatoidní artritidy mimokloubní postiţení 

 

          Mimokloubní postiţení se u RA neobjevuje v počátcích onemocnění, ale aţ postupem času 

u déletrvajícího a těţšího průběhu choroby. Nejčastějším postiţením jsou revmatoidní uzly, 

objevují se asi u 20-30% nemocných. Revmatoidní uzly jsou podkoţní útvary nad kostními 

prominencemi nebo extenzorovými plochami okolo kloubů. Lokalizovány bývají nad proximální 

hranou ulny a nad olekranonem (Horčička, 1999). Pokud se uzly vyskytují ve skupině, označují 

se jako revmatoidní nodulóza. Postiţení se dotýká i šlach, zde se jedná o tenosynovitidu, 

převáţně v oblasti rukou a zápěstí. V důsledku útisku n. medianus otokem vzniká syndrom 

karpálního tunelu. Následná ruptura šlach je příčinou deformit. V okolí kloubů se vyskytují 

burzitidy. Svalové poškození je spíše ve smyslu atrofií (Pavelka, 2002). 

          U RA se objevuje osteoporóza, která můţe být periartikulární, vzniklá lokálním 

působením mediátorů zánětu uvolňovaných v synovii. Ve větší míře se objevuje osteoporóza 

difuzní, na ní má podíl chronické podávání kortikoidů, u nichţ je osteoporóza neţádoucím avšak 

doprovodným účinkem (Pavelka, 2005) 

          Váţným klinickým projevem je vaskulitida. Jedná se o zánětlivé onemocnění cév 

postihující zejména konečky prstů a bérce. Projevuje se vyráţkou, koţními vředy, motorickou i 

senzorickou periferní neuropatií. Velkou komplikací bývá vývin digitální gangrény. Viscerální 

vaskulitida je vzácná. Mezi cévní poruchy patří i Raynaudův syndrom. 

          Postiţené bývají i plíce a srdce. U plic dochází k pleuritidě, intersticiální plicní fibróze 

nebo k přítomnosti revmatických uzlů. Na srdci se RA manifestuje perikarditidou aţ u 50% 

pacientů (Horčička, 1999), myokarditidou, endokarditidou a arteritidou. U RA se vyskytuje i 

postiţení očí suchá keratokonjunktivitida objevující se u 10-35% pacientů. Anémie jsou velmi 

časté hematologické abnormality, jejíţ příčiny jsou multifaktoriální.  Nálezy u RA jsou 

trombocytóza či eozinofilie. Variantou těţké RA je Feltyho syndrom spojený se splenomegalií a 

granulocytopenií. V pokročilých stádiích onemocnění se objevují postiţení jako je sekundární 

amyloidóza manifestující se poţkozením ledvin. Postihuje 7% pacientů. Chronickým uţíváním 

léků, zejména podáváním nesteroidních antirevmatik, se u pacientů vyvíjejí gastroduodenální 

vředy (Pavelka, 2002).  
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          Je moţné RA řadit do několika variant. Jsou jimi Caplanův syndrom-RA v kombinaci s 

pneumokoniózou, Feltyho syndrom- RA se kombinuje se splenomegalií, trombocytopenií, 

leukopenií a lymfadenopatií. Sjögrenův syndrom je onemocnění exokrinních ţláz a juvenilní 

chronická artritida je dětská forma RA (Horčička, 1999). 

 

2. 3. 6 Diagnostika revmatoidní artritidy 

 

          Určení diagnózy RA je zaloţeno v první řadě na na klinických projevech onemocnění. 

Dále je na místě laboratorní vyšetření a zobrazovací metody.  Ke správné diagnóze je třeba splnit 

určitý počet kritérií. K tomu dopomáhá seznam revidovaných kritérií sestavený v roce 1988 

Americkou revmatologickou asociací pro diagnózu revmatoidní artritidy (tabulka 3). 

 

Kritérium Definice 

1. Ranní 

ztuhlost 

Ranní ztuhlost v a kolem kloubu trvající alespoň 1 hodinu před maximálním 

zlepšením 

2. Artritida tří 

nebo více 

kloubních 

oblastí 

Přítomnost otoku měkkých tkání kolem kloubů nebo přítomnost tekutiny v 

kloubu (týká se 14 kloubních oblastí vlevo nebo vpravo-PIP, MCP, zápěstí, 

lokty, kolena, kotníky a MTP) 

3. Artritida 

ručních 

kloubů 

Alespoň jedna kloubní  oblast na rukou postiţena (zápěstí, MCP, PIP) 

4. Symetrická 

artritida 

Současné postiţení stejných kloubních oblastí (viz bod 2) na obou stranách těla 

5. 

Revmatoidní 

uzly 

Podkoţní uzly nad kostními výběţky nebo nad extenzory nebo v 

juxtaartikulární oblasti pozorované lékařem 

6. 

Revmatoidní 

faktory 

Průkaz abnormálních hladin RF v séru jakoukoliv metodou, která je pozitivní u 

méně neţ 5% kontrol 

7. RTG změny RTG změny typické pro RA na předozadním snímku rukou a zápěstí, které musí 

zahrnovat eroze nebo nepochybnou kostní dekalcifikaci lokalizovanou v 
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kloubech nebo jejich bezprostředním okolí (samotné artrotické změny nestačí) 

Tabulka 3. Revidovaná kritéria Americké revmatologické asociace pro diagnózu RA (Pavelka, 

2002) 

          

           K diagnóze RA je nutné splnit 4 z uvedených 7 kritérií a kritéria 1-4 musí být přítomna 

nejméně 6 týdnů. 

           K potvrzení diagnózy RA se vyuţívá i funkční diagnostika, která zahrnuje vyšetření 

pomocí dotazníků a škál. Zahrnují vyšetření běţných denních aktivit, pohyb a sebeobsluhu. 

Nejvíce pouţívaný je dotazník Health Assessment Questionaire (HAQ), který hodnotí zdraví 

pacienta pomocí indexu neschopnosti. Další je škála Arthritis Impact Measurement Scale 

(AIMS) obsahující funkční i psychologické hodnocení (Kolář et al., 2009). V České republice 

existuje několik variant těchto dotazníků. V této práci byl pouţit dotazník na zhodnocení 

zdravotního stavu WOMAC. 

 

2. 3. 6. 1 Laboratorní vyšetření 

 

          Výsledky laboratorního vyšetření úzce korelují s aktivitou onemocnění. Rutinně se provádí 

vyšetření sedimentace červených krvinek, která je u všech pacientů výrazně zvýšená. Z proteinů 

akutní fáze se vyšetřuje CRP (C reaktivní protein). Nutné je vyšetření celkového krevního 

obrazu, který poukáţe, zda je přítomna leukocytóza, trombocytóza či anémie. V laboratorních 

podmínkách se provádí elektroforéza bílkovin v séru, která ukáţe v akutní fázi elevaci α2-

globulinů a v chronické fázi γ-globulinů. Velká většina nemocných, okolo 80% pacientů, má v 

séru nebo v synoviální tekutině přítomny revmatoidní faktory (RF), které se určují latexovou 

zkouškou. Asi u 20%  případů se RF nenaleznou, hovoří se pak o séronegativní RA. 

Revmatoidní faktory však nejsou specifické pouze pro RA, ale dají se nalézt i u jiných 

systémových onemocnění, chronických bakteriálních infekcí, prazitárních infekcí, plicních a 

jaterních onemocnění, u některých druhů tumorů, přechodně při akutních infekcích či po 

očkování. U RA se vyšetřuje i synoviální tekutina, ta je ţlutá a zkalená se sníţenou viskozitou. 

Dalším laboratorním vyšetřením je vyšetření elektrolytů, jaterních testů, kreatininu, vyšetření 

moči a stolice. Důleţité je vyšetření HLA typizace (Horčička, 1999; Pavelka 2002; Pavelka 

2005). 
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2. 3. 6. 2  Vyšetření zobrazovacími metodami 

 

            Mezi zobrazovací metody k diagnostice RA patří na prvním místě rentgenové (RTG) 

vyšetření, kostní scintigrafie, dále pak magnetická rezonance (MR), počítačová tomografie (CT) 

a ultrazvuk (UZ). 

          RTG vyšetření je zaměřeno na klouby, kde se nejčastěji objevují změny, které se mohou 

dělit na časné a pozdní. Časné změny jsou nejlépe pozorovatelné na předozadním snímku rukou 

a zápěstí, především v oblasti PIP a MCP kloubů a na prosessus styloideus ulnae. Za časné 

změny se uvádějí kolemkloubní zduření měkkých tkání, periartikulární osteoporóza a malé eroze 

kosti. Jako pozdní změny se uvádí zúţení kloubní štěrbiny a prohlubování erozí, osteoporóza se 

stává difuzní, pozorovatelné jsou deformity a můţe dojít aţ k ankylóze. Vyšetřují se klouby na 

rukou a zápěstí, nohou, kolenou, ramenou, kyčlí, krční páteři, loktech a hleznech. Na RTG se 

sleduje symetricita nálezů. Kostní scintigrafie prokáţe distribuci postiţení a aktivitu v 

jednotlivých kloubech. 

          CT vyšetření se nepouţívá rutinně, slouţí k lepšímu znázornění osteonekrózy hlavice 

kostí, hodnotí se u ní tloušťky acetabulární stěny před totální endoprotézou kyčelního kloubu a 

stav atlanto-axiálního spojení. Vyšetření UZ a MR se pouţívá k detekci poškození měkkých 

tkání a stavu chrupavky (Pavelka, 2000; Thierry 2006). 

 

2. 3. 6. 3 Vyšetření ramenního kloubu zobrazovacími metodami 

 

          Základním vyšetřením ramenního kloubu zobrazovacími metodami je RTG vyšetření. 

Ramenní kloub (RK) je standardně vyšetřován na předozadním snímku, kdy je RK v neutrální 

pozici, dále pak ve vnitřní a zevní rotaci. Zobrazení akromioklavikulárního skloubení je 

indikováno po předchozím klinickém vyšetření. Na posouzení změn v RK existuje několik 

klasifikací. Nejvíce pouţívané je schéma dle Larsena, které popisuje šest stádií (0-5) poţkození 

kloubu. K detekci léze u RA je třeba zkušeného odborníka, jelikoţ jsou stádia 3-5 obtíţně 

rozeznatelná (Příloha 1). Další pouţívanou klasifikací je schéma čtyř změn na RTG dle Walch et 

al. (Příloha 2).  Walch et al. pouţívají rozdělení čtyř stádií na A, B, C, D, přičemţ A značí 

normální hlavici humeru a ţádné změny v kloubním prostoru a stádium C značí destrukci hlavici 

humeru a fossa glenoidalis. Podobně hodnotí glenohumerální kloub klasifikace dle Levigne a 

Franceschi, která má tři stádia změn na kloubu (Příloha 3). Na základě těchto klasifikací se lékaři 

rozhodují, zda pacientovi aplikují endoprotézu či nikoliv (Thierry, 2006).  
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         CT vyšetření ramenního kloubu poukazuje na stav chrupavky, léze synoviální membrány 

kloubu, zda je postiţena rotátorová manţeta kloubu a poskytuje informace o stavu svalů a kostní 

hmoty. 

          MR ukáţe, stejně tak jako CT vyšetření, stav povrchu kloubu, stav vazů a svalů ramenního 

kloubu a na T2-váţené sekvenci lze zjistit, zda jsou v kloubu přítomny zánětlivé léze. K 

přesnějšímu zobrazení MR se vyuţívají gadoliniové injekce, díky nimţ se zobrazí větší počet 

detailů. MR lze nejlépe ozřejmit stav fossa glenoidalis (Hermann, 2003; Thierry, 2006). 

          UZ vyšetření je neinvazivní a méně finančně náročné a pacient není vystaven radiačnímu 

záření. K zobrazení se vyuţívají vysoké frekvence 10-15Hz. Na UZ je dobře patrný stav svalů, 

vazů, subakromiální burzitidy. U starších pacientů slouţí UZ k diagnostice RA od polymyalgia 

revmatica (Hermann, 2003; Thierry, 2006). 

 

2. 3. 7 Diferenciální diagnostika revmatoidní artritidy 

 

          Diferenciální diagnostika bývá obtíţná především v počátcích onemocnění RA. 

Problematická diagnostika můţe vznikat při výskytu monoartritidy či oligoartritidy nebo při 

výskytu prvních známek RA na neobvyklých kloubech. Přítomnost RA se dá spolehlivě 

detekovat v laboratorních podmínkách. Při séropozitivitě HLA B27 a absenci revmatoidních 

faktorů se nejedná o RA, ale pravděpodobně o ankylozující spondylitidu, reaktivní artritidy a 

séronegativní spondylartritidy. Tato onemocnění nemají většinou symetrické změny a postiţení 

skeletu má jiný charakter. Absenci RF má také psoriatická artritida, která má navíc asymetrické 

postiţení a postiţeny jsou distální interfalageální klouby. Polyartikulárním onemocněním se RA 

můţe podobat dna. Odlišuje se však přítomností krystalků kyseliny močové ve výpotku kloubu a 

jejích vysokých hladin v séru. RA se velmi podobá osteoartróza, opět zde nebývají přítomny RF 

a jsou postiţeny DIP klouby. Systémová onemocnění jako sklerodermie, systémový lupus 

erythematodes, polymyozitidy a dermatomyozitidy nemají erozivní změny na kloubech jako 

tomu je u RA.  Od RA se zejména v počátku hůře rozlišuje revmatická polymyalgie, o jejíţ 

přítomnosti rozhoduje odpověď na léčbu kortikoidy a dálší průběh nemoci. Revmatické horečky 

se v dnešní době téměř nevyskytují, dříve se však daly jen těţko od RA odlišit. Kloubní postiţení 

má ale u nich stěhovavý charakter, dále je přítomna myokarditida a endokarditida, vysoké 

horečky a rychlejší odpověď na léčbu salicyláty. Napodobovat RA můţe i artritida při virových 

infekcích, ale ta nepřechází do chronického stádia a odeznívá. Bolestivý RK bývá i při 

fibromyalgii (Goronzy, 2001; Pavelka, 2002). 
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2. 3. 7. 1 Diferenciální diagnostika ramenního kloubu 

 

          Je nutné odlišit ramenní kloub postiţený RA od jiných poruch či onemocnění. Tato 

onemocnění se dají určit vyšetřením klinickým, provokačními testy, laboratorním a 

zobrazovacími metodami. V této kapitole jsou popsány poruchy v oblasti ramenního kloubu, 

které je nutní vyloučit při diagnostice revmatoidní artritidy. Je nutné odlišit systémová 

onemocnění, která mají podobný charakter průběhu jako RA viz kapitola 2. 3. 7. 

          Bolest v RK můţe vznikat v důsledku poruchy degenerativní, mezi ně patří artróza, 

kalcifikace, ruptura rotátorové manţety, která můţe vzniknout i posttraumaticky. Mezi další 

poúrazové stavy patří subluxace, luxace, které mají za následek instabilitu RK. K poruše 

struktury patří i zánětlivá bursitis subacromialis, aseptická nekróza hlavice humeru, nádorová 

onemocnění proximálního humeru, vrozené vývojové vady, ty však bývají vzácné (Masters, 

Burley, 2007; Martinoli et al., 2003).  

          Oblast RK můţe být bolestivá i při poruchách funkce, mezi které patří myofasciální 

dysfunkce a vznik trigger points-bolestivých spoušťových bodů, svalové dysbalance zkrácených 

a oslabených svalů, kloubní blokády krční páteře a zřetězení bolesti do RK, kořenové syndromy 

C5, C6, C7, cervikobrachiální syndrom, stav po cévní mozkové příhodě (Masters, Burley, 2007; 

Martinoli et al., 2003). Dále sem patří i úţinové syndromy jako je syndrom horní hrudní apertury 

(Lewit, 2000), skalenový syndrom, syndrom krčního ţebra, syndrom kostoklavikulární, 

hyperabdukční syndrom. Tyto syndromy se dají ozřejmit provokačními testy, mezi které patří 

test Wrightův, Adsonův, hyperabdukční a kufříkový (Gross, 2005). K funkčním poruchám se 

řadí i  impigement syndrom a syndrom zmrzlého ramene (Ludewig, Raynolds, 2009). 

           Přenesená bolest z vnitřních orgánů se řadí k diferenciální diagnostice u RK. Jdná se 

zejména o projekci bolesti při onemocnění ţlučníku, jater a slinivky břišní, akutní kardiální 

onemocnění, astma bronchiale, Pancoastův tumor (Gross et al., 2005). 

 

2. 4  Klinické vyšetření ramenního kloubu  

 

         Vyšetření pacienta s poruchou v ramenním kloubu by mělo být systematicky prováděno s 

ohledem na postiţení kloubu revmatoidní artritidou. 

          K tomu, aby vyšetření dalo kvalitní výpovědní hodnotu, je nutné se řídit doporučenými 

postupy. Velkou informační hodnotu má anamnéza, poté vyšetření aspekce, palpace, rozsahů 

pohybu pasivní a aktivní hybnosti, aktivní pohyby proti odporu, vyšetření funkčních pohybů, 
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joint play, neurologické vyšetření a další speciální testy (Doherty, 2000; Gross et al., 2005; 

Kavuncu, Evcik, 2004). 

 

2. 4. 1 Anamnéza 

 

          K přesnému určení, zda se jedná o ramenní kloub postiţený revmatoidní artritidou, je 

důleţité od pacienta zjistit místo a rozsah postiţení, počátek postiţení, předcházející vyvolávající 

faktory, faktory, které zhoršují nebo zlepšují průběh onemocnění a odpověď příznaků na léčbu. 

Samozřejmostí je zjištění rodinné, osobní, pracovní a sociální anamnézy. 

          K revmatoidní artritidě se řadí typické příznaky, na které je nutné se pacienta ptát. Patří k 

nim bolest, která je asi nejvýznamnějším příznakem. Pacient by měl přesně označit, kde bolest 

cítí a kde nachází místo největší intenzity bolesti. Odlišit se musí bolest přenesená, která 

vyzařuje segmentálně, dermatom se prostírá distálněji neţ myotom,  takţe se hluboká bolest 

objeví distálněji. Hranice dermatomů jsou velmi individuální.  Zde platí, ţe čím jsou měkké 

tkáně uloţeny více povrchově, lokalizování bolesti je přesnějí. Pacienta se ptáme i na charakter 

bolesti, zda je ostrá, tupá, vystřelující, vyzařující a zda je klidová, noční nebo pouze při pohybu. 

Dobře lokalizovaná je bolest sternoklavikulárního kloubu.  U akromioklavikulárního kloubu je 

znatelná bolest těsně nad kloubem s drobným vyzařováním k vrcholu ramene, AC kloub patří k 

segmentu C4. Struktury glenohumerálního kloubu, manţeta rotátorů a subakromiální burza, 

vznikají z dermatomu C5. Bolest je proto patrná na zevní straně paţe okolo úponu m. deltoideus. 

          Dalším příznakem u RA je ztuhlost kloubů, coţ je subjektivní vnímání odporu při pohybu. 

Zůsobuje ji rozpínání tekutiny zánětlivé tkáně do prostoru kloubů. Čím více se pacient pohybuje, 

tím více se tekutina přesouvá do prostoru a ztuhlost odeznívá. To je typické pro ranní ztuhlosti. 

          Pacienti s RA mohou pozorovat také změny barvy v okolí postiţeného kloubu, změny 

teploty, citlivosti a deformity. Ptáme se i na průběh spánku pacienta, změny nálady a 

psychického ladění. Hodnocení všech obtíţí je posuzováno ve vztahu k věku pacienta, pohlaví, 

konstitučnímu typu, drţení jeho těla a k omezení jeho obtíţí při běţných denních aktivitách 

(Burbank et al., 2008; Doherty, 2000; Gross 2005). 

 

2. 4. 2 Aspekce 

 

          Celkový pohled na pacienta by měl vyšetřující zaujmout jiţ při jeho příchodu a při 

svlékání. Dobré je sledovat i výraz pacientova obličeje, tím se dají detekovat bolestivé pohyby. 
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Vyšetření aspekcí se provádí v podstatě celou dobu přítomnosti pacienta. Začátek vyšetření se 

však provádí ve stoji čelem k vyšetřujícímu, ve stoje bokem a zády, při chůzi a při vykonávání 

pohybů. Vyšetřující pozoruje celého pacienta, ne pouze postiţenou oblast. Hodnotí celkové 

drţení pacienta, konfiguraci jednotlivých segmentů, případné deformity, koţní změny, zduření, 

trofiku svalů. 

          Pokud se vyšetřující zaměří na ramenní kloub zpředu, hodnotí oblast sternoklavikulárního 

(SC) kloubu, kde si všímá erytému a otoku nad mediálním okrajem klíčku. Nepravidelné zduření 

je způsobeno osteofytem. Pokud se jedná o subluxaci SC kloubu, mediální konec klavikuly se 

vysouvá mediálně, vpřed a distálnně před sternum. Hodnotí se celý průběh klavikuly. 

          Akromioklavikulární (AC) kloub je plochý kloub, který nemá jasné povrchové ohraničení. 

U RA se zde můţe objevit erytém nebo zduření (Burbank et al., 2008; Doherty, 2000; Gross et 

al., 2005). 

          Zpředu je na pacientovy zřetelný svalový kryt, který by měl být klenutý a plný, zejména 

m. deltoideus. Jeho neobvyklé vyklenutí můţe způsobit velká subdeltoideální burza. Pacient s 

artropatií glenohumerálního kloubu zaujímá typické drţení ramene ve vnitřní rotaci a addukci. 

Ruku často pokládá přes břicho. Při této poloze je minimální nitrokloubní tlak (Doherty, 2000).  

          Při pohledu zezadu a z boku  vyšetřující opět  hodnotí symetrii kostěných struktur,  

svalovou hmotu na obou stranách a to zejména m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus, 

m. trapezius, mm. rhomboidei. Pokud je přítomna glenohumerální léze, vyvolává atrofii svalů 

pletence ramenního. Dále se hodnotí výška lopatek, protoţe se při elevované lopatce můţe jednat 

o vrozenou Sprengelovu deformitu. 

          Aspekcí se hodnotí i dechové funkce, zda pacient dýchá symetricky na obě strany 

hrudníků, zda se jedná o horní nebo dolní typ dýchání (Doherty, 2000; Gross et al., 2005). 

          Vyšetřením aspekcí při pohybu je důleţité se zaměřit na jednotlivé pohyby v 

glenohumerálním kloubu. Jedná se vţdy o komplexní pohyby, i kdyţ pacienta vyšetřující vyzve, 

aby elevoval HK do 180° abdukcí a flexí. Pozoruje se zde plynulost pohybu, symetrie obou 

horních končetin a zejména bolestivý oblouk (painful arc). Bolestivé oblouky se dají dělit na 

bolestivý středový oblouk a bolestivý horní oblouk. U bolestivého středového oblouku, je to asi 

30° střední části oblouku, je stlačena šlacha m. supraspinatus a subakromiální burza hrbolem 

kosti paţní a akromionu. Při elevaci paţe nad cca 120° velký hrbol humeru ve vztahu k 

akromionu klesá a uvolňuje se tlak. Tento oblouk se typický u léze m. supraspinatus a 

subakromiální burzitidu, jedná se o impigement syndrom. Bolest středového oblouku můţe 

odstranit supinace ruky. U bolestivého horního oblouku vzniká bolest nad 150° abdukce, při 
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které je maximální napnutí AC kloubu a svědčí pro jeho lézi. Oba tyto oblouky je třeba provádět 

pomalu, jinak vyšetřující nemusí být schopen lézi detekovat (Bunker, 2002). Při pohledu zezadu 

vyšetřující pozoruje pohyby lopatek a humeroskapulární rytmus. Důleţité je také provedení 

komplexních pohybů abdukci paţí a sepnutí rukou v týlu. Tím se testuje abdukce, zevní rotace a 

flexe v glenohumerálním kloubu a svaly m. supraspinatus, m. infraspinatus a m. teres minor. 

Dalším komplexním pohybem je poloţení hřbetů rukou na páteř, tím se testuje vnitřní rotace, 

abdukce a extenze glenohumerálního kloubu a m. subscapularis. Pokud pacient provede oba tyto 

pohyby bez potíţí, značí to pro normální nález glenohumerálního kloubu a manţety rotátorů a 

bolestivé oblouky jsou patrně také bez patologie (Doherty, 2000; Gross, 2005; Martinoli et al., 

2003). 

 

2. 4. 3 Palpace 

 

          Palpaci ramenního kloubu je dobré provádět zezadu u sedícího pacienta. Nejprve si 

vyšetřující všímá barevných změn, prosáknutí, kontur kostí, reliéfů svalů a posuzuje jejich 

symetrii s druhou stranou. Při palpačním vyšetření je dotek jemný, ale pevný. Směr a hmat 

pohmatu odpovídají hloubce a postavení struktury a dbá se na reakce pacienta. Při pohmatu se 

sleduje teplota, vlhkost kůţe, teplota, posunlivost a protaţitelnost tkání (Lewit, 2000; Gross et 

al., 2005). 

          Dobře palpovatelné jsou měkké tkáně kůţe, podkoţí, fascie a svaly. Jednotlivé svaly v 

oblasti ramenního kloubu se palpují v jejich anatomickém uloţení. Při RA se v některých svalech 

mohou vyskytovat myofasciální změny v podobě spasmů a spoušťových bodů-trigger points 

(Gross et al., 2005). 

          Při palpaci SC kloubu zjišťuje vyšetřující jeho správné postavení, krepitus, ale i subluxaci, 

bolestivost, otok, zduření pokud je tvrdé, jedná se o osteofyt. SC kloub se nejlépe vyšetří tak, ţe 

se mediální konec klavikuly podrţí prsty z laterální strany a pacient následně elevuje rameno. 

Pokračuje se vyšetřením klavikuly v celé její délce a dále se palpuje AC skloubení. Opět se pátrá 

po změnách v této oblasti. Pokud se při usilovné addukci objeví bolestivost, patrně je tento kloub 

poţkozený. Palpace glenohumerálního kloubu je omezená, protoţe je kryta manţetou rotátorů, 

akromionem a m. deltoideus. Pohmatem se zjišťuje zduření měkkých tkání vpředu pod klíčkem, 

pokud je přítomné, značí to přítomnost výpotku. Při glenohumerální artritidě a kapsulitidě je 

bolestivá štěrbina kloubu hmatatelná shora mezi processus coracoideus a hlavicí humeru. Při 

tomto vyšetření se sleduje i krepitus. Pokud je postiţení glenohumerálního kloubu a je pohyb 
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omezen, při fixaci lopatky vyšetřujícím a současnou abdukcí paţe pacienta je cítit pohyb lopatky 

velmi brzy, neţ se HK dostane do 90° (Doherty, 2000; Gross et al., 2005;. Martinoli et al., 2003). 

V glenohumerálním kloubu můţe být omezena i joint play. Ta se vyšetřuje v sedě, paţe je 

abdukovaná na 90° a tlakem na hlavici humeru shora se provede předpětí a pak zapruţení 

(Lewit, 2000). Struktura, kterou je moţné palpovat a bývá bolestivá je dlouhá hlava m. biceps 

brachii, tu je moţné určit mezi hrboly na hlavici humeru. Vyšetření rotátorové manţety se 

provádí tak, ţe pacient poloţí ruku na druhostranné rameno a palpací těsně pod akromionem 

zezadu vyvoláme bolest. Pokud pacient poloţí ruku za záda, je přístupná přední část rotátorové 

manţety pod acromionem. Bolestivá palpace pod akromionem z laterální části ozřejmí 

subakromiální či subdeltoideální burzitidu (Doherty, 2000; Gross et al., 2005;. Martinoli et al., 

2003). 

 

2. 4. 4 Vyšetření aktivních pohybů 

 

          Při vyšetření aktivní hybnosti v ramenním kloubu se vyuţívají jak základní roviny nebo i 

funkční kombinované pohyby. Při testování pacient stojí, pokud to není moţné, tak sedí. Pacient 

provádí základní pohyby v RK flexi, extenzi, abdukci, addukci, vnitřní a zevní rotaci, 

horizontální addukci. Vyšetřující pozoruje pacienta zpředu, zboku i zezadu a hodnotí rozsah 

provedení, plynulost, symetrii, souhyby páteře a bolestivé oblouky. Kombinovaným funkčním 

pohybem je Apleyův scratch test, který zahrnuje základní pohyby v RK. Pacient se jednou rukou 

snaţí dotknout horního okraje protilehlé lopatky zeshora, tento pohyb zahrnuje abdukci a zevní 

rotaci. Druhou rukou se snaţí dotknout dolního úhlu protilehlé lopatky zespodu, coţ je 

kombinace addukce a vnitřní rotace v ramenním kloubu. Vyšetření se provádí i na druhou stranu 

a výsledek se porovnává (Burbank et al., 2008; Gross at al., 2005; Ludewig, Raynolds, 2008). 

          Vyšetření aktivních pohybů je měřitelné. K tomuto účelu se pouţívá úhloměr-goniometr a 

metodu SFTR, coţ je označení jednotlivých rovin (sagitální, ftontální, transverzální a rotace). 

Vyšetření pomocí goniometru dává obzvláště v revmatologii dobrou výpovědní hodnotu při 

zlepšení nebo naopak při zhoršení stavu. K měření goniometrem jsou přesně určené polohy těla. 

Goniometr má dvě ramena, jedno rameno je rovnoběţně s nepohyblivou částí těla, druhé s 

pohybující se částí a je v lehkém dotyku těla, přikládá se na zevní stranu měřeného kloubu. Měří 

se jak aktivní, tak i pasivní rozsah. Kontrolní měření by měl provádět vţdy stejný vyšetřující. U 

ramenního kloubu je dobré měřit ve dvojici, aby došlo k správné fixaci končetiny (Haladová, 

Nechvátalová, 2003). 
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2. 4. 5 Vyšetření pasivních pohybů 

 

          Stejně jako u vyšetření aktivní pohyblivosti, se u pasivního provádění vyšetřují pohyby v 

základních rovinách. Pasivně se také  vyšetřuje kloubní vůle - joint play. Pasivní provedení 

pohybu vymezuje skutečný rozsah v kloubu. Pacient by měl být zcela relaxován. 

          Vyšetření se provádí vleţe na břiše nebo na zádech. Vyšetřující nesmí zapomenout na 

správnou fixaci. Mezi základní pohyby patří v RK flexe, extenze, abdukce, addukce, zevní a 

vnitřní rotace. Všechny tyto pohyby jsou měřitelné pomocí goniometru. 

          Vyšetření kloubní vůle dává informace ohledně stupňů volnosti v kloubu. Opět je nutná 

dobrá relaxace pacienta a kloub by měl zaujímat neutrální polohu. U RK to je abdukce kolem 

55° a horizontální addukce do 30° (Gross at al., 2005). K zjištění kloubní vůle se vyuţívá 

vyšetření laterální distrakce v glenohumerálním kloubu, kaudální posun-distrakci v ose 

končetiny, ventrální posun hlavice humeru, dorzální posun hlavice humeru. V AC kloubu je 

zjištění joint play ventrodorzálním směrem a kraniokaudálním směrem. SC kloub bývá často 

postiţený RA. Jako vyšetření se u něj provádí distrakce v kraniálním směru. Vyšetření lopatky se 

provádí u pacienta leţícího na břiše či na boku  krouţivým pohybem lopatky. Všechna tato 

vyšetření jsou podkladem pro terapii mobilizace v jednotlivých kloubech (Lewit, 2000; Gross et 

al., 2005). 

 

2. 4. 6 Vyšetření aktivních pohybů proti odporu 

 

          Vyšetření aktivních pohybů proti odporu je pouţíváno zejména k zjištění léze manţety 

rotátorů. Výchozí poloha pacienta je vsedě s HK ve flexi 90° s rukou směřující k tělu. Provádí se 

aktivní abdukce proti pohybu vyšetřujícího. Tento pohyb zahajuje m. supraspinatus a pokud by 

pacient cítil bolest v horní části paţe, jedná se o poţkození tohoto svalu nebo jeho šlachy. Ze 

stejné polohy se vyšetřuje aktivní zevní rotace proti odporu. Bolest v paţi svědčí o postiţení m. 

infraspinatus nebo m. teres minor. Podobně se provádí i vnitřní rotace proti pohybu a bolest je 

příznakem postiţení m. subscapularis nebo jeho šlachy. Tyto svaly můţou být oslabeny bolestí, 

částečným nebo úplným roztrţením manţety nebo je na vině neurologická porucha. Opět ze 

stejné polohy lze zjistit přítomnost bicipitální tendinitidy. Pacient provádí pohyb do supinace a 

vyšetřující jde proti tomuto pohybu (Bunker, 2002; Doherty 2000; Gross at al., 2005). 
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2. 4. 7 Vyšetření svalové síly 

 

          U RA se svalová síla v oblasti ramenního pletence sniţuje v důsledku bolesti v RK a 

následné neschopnosti vykonávat běţné pohyby v denním ţivotě. Proto je testování svalové síly 

důleţitou součástí vyšetření k zjištění zlepšení či zhoršení stavu pacienta, avšak někdy bývá jeho 

provedení bolestí limitováno. V České republice se pouţívá svalový test dle Jandy. Jedná so o 

šestistupňový test 0-5. Kdy stupeň 0 se při pokusu o pohyb u svalu neobjeví ţádná aktivita, 

stupeň 1 vyjadřuje zachování cca 10% svalové síly a je viditelný záškub svalu,  u stupně  2 je 

sval schopen vykonat pohyb, nepřekoná však sílu gravitace, tím váhu vlatního segmentu. Stupeň 

3 má sval, který dokáţe vykonat pohyb v celém rozsahu proti gravitaci. Při stupních 4 a 5 se 

klade vnější odpor proti testovanému svalu. Při testování je důleţité zaujmout přesně stanovenou 

polohu pacienta, provádět pohyb v celém rozsahu, zaujmout správnou fixaci a vyšetřovat pouze 

určitý sval či svalovou skupinu, aby nedocházelo k substituci a inkoordinaci. Dle svalového testu 

se testují svaly pletence ramenního vykonávající na lopatce addukci a kaudální posun lopatky, 

elevaci, abdukci s rotací. V kloubu ramenním flexi, extenzi, abdukci, extenzi v abdukci, zevní a 

vnitřní rotaci a mm. pectorales (Janda et al., 2004).  

          Variantou k měření svalové síly je svalový test podle Kendalla et al. (1993). Vychází ze 

stejných principů jako svalový test dle Jandy, coţ znamená správné nastavení výchozí polohy, 

správná fixace segmentu a provádění pohybu v celém jeho rozsahu. Toto testování se pouţívá 

spíše v zahraničí. Liší se ve škálování. Kendall hodnotí svalovou sílu procentuelně. Například 

stupni 5 dle Jandy odpovídá 100% svalové síly. Principy svalového testu vychází původně z 

testování dle Lowetta, který hodnotil svalovou sílu slovně, popřípadě prvními písmeny slovního 

hodnocení (Kendall et al., 1993). Porovnání jednotlivého škálování je v tabulce 4. 

           K měření svalové síly se vyuţívá měření pomocí izometrické dynamometrie. Pro horní 

hončetinu a sílu stisku je jím přístroj  handgrip. Měří se izometrická kontrakce svalů, při které se 

nemění délka svalu, ale roste při kontrakci svalové napětí (Kolář et al., 2009). Tento handgrip je 

moţné pouţít i pacientů s postiţením ramenních kloubů. Testování se provádí ve standardní 

pozici vsedě na ţidli s opřenými zády o opěradlo. Nohy jsou poloţeny na podloţce, ramenní 

klouby v neutrální poloze, paţe nejsou podepřeny, lokty ve flexi 90°, zápěstí v dorzální flexi 0-

30° a ulnární dukci 0-15°. Je doporučeno opakovat pro kaţdou ruku 3 pokusy po 15 vteřinách 

odpočinku. Existují normy, podle kterých se vyšetřující orientuje (Mathiowetz, 1985). Síla stisku 

záleţí i na věku, hmotnosti těla, výšce, dominantní končetině a především na pohlaví jedince. 

Bylo dokázáno, ţe muţi mají sílu stisku o 35-70% větší neţ ţeny (Ashton et Myers, 2004). 
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Janda (stupeň) Kendall (procento) Lowett (písmeno) 

5 100 N (normal-normální) 

5- 95 N- 

4+ 90 G+ 

4 80 G (good-dobrý) 

4- 70 G- 

3+ 60 F+ 

3 50 F (fair-slabý) 

3- 40 F- 

2+ 30 P+ 

2 20 P (poor-velmi slabý) 

2- 10 P- 

1 5 T (trace-záškub) 

0 0 0 

 

Tabulka 4. Hodnocení svalové síly dle Jandy, Kendalla a Lowetta (Kendall et al., 1993; Kolář et 

al., 2009) 

 

2. 4. 8 Vyšetření glenohumerální instability 

 

          K vyšetření instability v glenohumerálním kloubu slouţí několik testů, které ozřejmí 

subluxaci nebo dislokaci v tomto kloubu. Pokud je přítomna subluxace, jedná se pravděpodobně 

o patologii lemu kloubní jamky. Tyto testy jsou podobné jako vyšetření kloubní vůle. Stabilita v 

GH kloubu se zkouší ve směru anteriorně, posteriorně a kaudálně. Test na přední nestabilitu se 

provádí tak, ţe pacient při tomto vyšetření stojí a má HK volně svěšenou podél těla. Vyšetřující 

jednou rukou fixuje lopatku a druhou pohybuje hlavicí humeru vpřed a vzad v glenoideální 

jamce. Totéţ se provádí s HK v 90° abdukci, zevní rotaci a s flexi v lokti (Bunker, 2002). Tento 

test je pozitivní na nestabilitu, pokud vyšetřující ucítí cvaknutí, pacient cítí bolest nebo nepohodlí 

(Doherty, 2000). Tento test se nazývá taktéţ Rokwood test, který je moţnou obměnou. Pacient 

stojí a vyšetřující provede zevní rotaci v GH kloubu a abdukci 45°,  zmíněný postup se opakuji i 

při 90°a 120° abdukci (Gross at al., 2005).  Test zadní nestability se provádí vleţe na zádech, 

pacient má HK ve flexi a abdukci v GH kloubu s flektovaným loktem. Jedna ruka vyšetujícího 

fixuje lopatku a zároveň palpuje hlavici humeru a druhá provádí s nastavenou HK vnitřní rotaci. 
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Test je pozitivní, pokud pacient uvádí obavy z luxace a pokud je pohyblivost hlavice humeru 

větší směrem dozadu. Test na kaudální instabilitu se provádí trakcí v ose humeru a je pozitivní 

při výrazném zvětšení prostoru mezi akromionem a hlavicí humeru (Burbank, 2008; Gross et al., 

2005). 

 

2. 4. 9 Vyšetření posturální stabilizace 

 

          Testování posturální stabilizace se provádí pomocí testů hodnotících kvalitu způsobu 

zapojení svalů v konkrétní posturální situaci. Zároveň se posoudí funkce svalu během 

stabilizace. Toto vyšetření posuzuje svalové souhry, které zajišťují stabilizaci páteře, pánve a 

trupu, jeţ jsou základnou pro pohyb končetin (Kolář et al., 2009). U pacientů s postiţením RK je 

důleţité posoudit celek a nezaměřovat se pouze na oblast pletence ramenního. Jelikoţ při 

správném nácviku posturální stabilizace se mohou zlepšit funkční parametry i v RK. 

           K vyšetření se pouţívají tyto testy. Brániční test, extenční test, test flexe trupu, test 

extenze v kyčlích, test flexe v kyčli, test v poloze na čtyrech, test hlubokého dřepu, test 

nitrobřišního tlaku a vyšetření stereotypu dýchání (Kolář et al., 2009). 

 

2. 4. 10 Neurologické vyšetření 

 

          Neurologické vyšetření u RA se provádí k vyloučení diferenciální diagnostiky. Do 

neurologického vyšetření patří i vyšetření motoriky, které je uvedeno v kapitolách o vyšetření 

pohybu.  Dále sem patří vyšetření reflexů. Jelikoţ patří svaly ramenního kloubu do segmentu 

C5-6, vyšetřuje se proto reflex bicipitový. K neurologickému vyšetření patří čití. V oblasti 

ramene se testují dermatomy C4, C5, C6, C7 a Th2 a Th3 na dotyk a bolest. Vyšetřuje se čití 

hluboké-polohocit, pohybocit a vibrace, a čití povrchové. Vyšetření čití se provádí při RA 

postiţeném RK z toho důvodu, pokud se objeví bolest, oslabení  nebo náhlá atrofie svalů a to 

zejména u n. suprascapularis, který můţe být komprimován v ţlábku pod lig. transversum 

scapulae (Burbank, 2008; Gross at al., 2005). 

 

2. 5 Terapie revmatoidní artritidy 

 

          RA je onemocnění, které má progredující průběh a etiopatogeneze není doposud známá a 

proto prozatím neexistuje kauzální léčba. V několika případech dochází k remisi onemocnění, 
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častěji pouze k zpomalení průběhu. Cílem léčby RA je tedy navodit remisi, sníţit aktivitu 

onemocnění, zmírnit bolesti pacienta, zastavit nebo zpomalit progresi destrukce kloubů a zlepšit 

kvalitu ţivota nemocných. Předpokladem adekvátní léčby RA je stanovit řádnou a časnou 

diagnózu onemocnění (Pavelka, 2005). Při léčbě RA je důleţitá spolupráce mezi jednotlivými 

obory od praktických lékařů, internistů, ortopedů, revmatologů, fyzioterapeutů a ošetřovatelské 

péče. Jedině multidisciplinární tým zdravotníků dokáţe přinést příznivé výsledky.  

          Dalším předpokladem správné léčby je posouzení aktivity RA a jiţ existujícího 

morfologického postiţení, coţ zahrnuje subjektivní hodnocení onemocnění, objektivní 

hodnocení, laboratorní testy a vyšetření zobrazovacími metodami. Existují i oficiální kritéria 

Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), která se nazývají DAS (Disease activity score). DAS 

skóre zahrnuje počet oteklých kloubů, citlivých kloubů, sedimentaci erytrocytů a globální 

hodnocení pacientem (Pavelka, 2005).  

          Předpokladem správné léčby je i vyhodnocení negativních ukazatelů nemoci. To znamená 

určit prognozu onemocnění a na základě určit, jak agresivní bude terapeutický postup RA 

(Pavelka, 2005). V dnešní době převládá léčba farmakologická, chirurgická, pohybová a 

reţimová opatření . 

 

2. 5. 1 Farmakologická léčba 

 

          V dnešní době patří do farmakologické léčby RA kombinace léků nesteroidních 

antirevmatik (NSA), chorobu modifikujících léků RA (Disease Modifying Antirheumatic Drugs 

-DMARDs) a glukokortikoidů.  Velmi dobré výsledky má nová biologická léčba. 

          První volbou léku při RA jsou nesteroidní antirevmatika, která se ale podávají i v průběhu 

celé léčby, pokud je přítomna bolest. Mají účinek protizánětlivý, analgetický, antipyretický. 

Jejich účinek je ale symptomatický, nemají vliv na aktivitu nemoci a nepozastavují progresi 

patrnou na rentgenu. NSA mají i neţádoucí účinky a tím je poţkození gastrointestinálního traktu, 

zejména vznik ţaludečních vředů (Pavelka, 2005). NSA způsobují inhibici enzymu 

cyklooxygenázy (COX), ten přeměňuje kyselinu arachidonovou v zánětlivé prostaglandiny. Mezi 

nejvíce pouţívaná NSA patří diklofenak, ibuprofen, flurbiprofen, naproxen, piroxikam, 

ketoprofen, nabumeton, indometacin. Pro sníţení ţaludečních obtíţí se nyní pouţívají léky 

uvolňující se aţ ve střevě. Patří sem misoprostol, meloxikam, nimesulid, celecoxib, rofecoxib 

(Pavelka, 2002). 
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          Díky DMARDs je kontrolována aktivita zánětlivého kloubního procesu a dosaţení remise. 

Dosaţení remise se však v praxi daří u méně neţ 10% případů. DMARDs mají i určitou toxicitu, 

proto je jejich výběr velmi individuální. Nejčastější neţádoucí účinky jsou gastropatie, 

makulopatie, anémie, hepatotoxicita. Nejčastěji pouţívané jsou antimalarika –

hydroxychlorochin; sulfasalazin zpomalující rentgenovou progresi, leflunomid, sloučeniny zlata, 

penicilamin, azathioprin, cyklofosfamind, cyklosporin A, infliximab. Nejvíce pouţívaným je 

methotrexát, který má rychlý nástup účinku  u časné i pozdní silně aktivní RA a má zpomalující 

vliv na RTG progresi (Bečvář et al., 2007; Pavelka, 2002; Pavelka, 2005). 

          Glukokortikoidy jsou léky, které mají dodnes nejúčinější protizánětlivý účinek. Podávají 

se v období akutních projevů nemoci. Po jejich vysazení, se však všechny příznaky nemoci 

znovu objeví a dlouhodobé podávání je provázenou velkou řadou neţádoucích účinků. Mezi ně 

patří osteoporóza, hypertenze, hyperglykémie, příbytek hmotnosti, retence tekutin, katarakta, 

ateroskleróza a koţní fragilita. Jejich aplikace se dělí na podávání středních dávek převáţně u 

mimokloubního postiţení a podávání nízkých dávek k zpomalení rentgenové progrese. 

Zástupcem glukokortikoidů je prednisolon (Bečvář et al., 2007; Pavelka, 2002; Pavelka, 2005). 

          Mezi nové terapeutické postupy s větší účinností a schopností na čas zastavit destruktivní 

proces patří biologická léčba. Je to však léčba nákladná a doprovází ji individuální neţádoucí 

účinky. Jejich účinek je cílená inhibice tumor nekrotizujícího faktoru TNF-α  vyuţitím 

monoklonálních protilátek infliximab, adalimumab. Dále je vyuţití solubilního receptoru pro 

TNF-α  etanercept (Bečvář et al., 2007; Davenport, 2004). 

 

2. 5. 2 Chirurgická léčba 

 

          Chirurgická léčba je indikovaná pacientům s RA pokud jsou u nich přítomny 

konzervativní léčbou neztlumitelná bolest, výrazné omezení pohybu, ztráta funkčních schopností 

způsobených strukturální destrukcí kloubů, velké změny na rotátorové manţetě patrné na MR a 

někdy i na přání pacienta (Pavelka, 2005; Thierry et al., 2006). Revmatoortopedickou operaci 

prodělá v průběhu onemocnění aţ 50- 75% pacientů. Cílem operací je zabránit dalším 

deformitám, korekce deformací a sníţení invalidity. U RA jsou nejčastějšími operacemi resekce 

hlaviček metatarzů, artroplastiky, artrodézy a operace karpálního tunelu. Revmatochirurgické 

operace se dají dělit na uvolňující, mezi ně patří parciální synovektomie, dekomprese nervů a 

excize revmatických uzlů. Operace korekční jsou osteotomie, plastiky vazů a kloubního pouzdra. 
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Mezi znehybňující operace patří artrodézy. Posledním typem jsou mobilizující operace artrolýzy, 

synovectomie, interpoziční artroplastiky a totální endoprotézy (Bečvář et al., 2007). 

          U ramenního kloubu jsou nejčastějšími operacemi synovectomie, resekce AC kloubu, 

aloplastika a artrodéza. V dnešní době se vyuţívají také totální endoprotézy ramenního kloubu 

(Bečvář et al., 2007). Největší četnost operací ramenních kloubů stoupá po operacích na dolních 

končetinách. Pacient musí nosit dlouhodobě berle, tím zatěţuje RK a vznikají zde rychleji 

destrukce a poţkození (Thierry et al., 2006). 

           Operace u revmatiků mají sloţitější půběh, jelikoţ je nutné si uvědomit, ţe komplikací je 

samotný zánětlivý proces, osteoporóza skeletu, častější anémie. Proto je na místě řádná 

předoperační, ale i pooperační příprava multidisciplinárního týmu (Pavelka, 2005).  

 

2. 5. 3 Rehabilitace 

 

          Rehabilitace je obor, který usiluje o znovunavrácení pacienta s onemocněním do běţných 

denních aktivit. U pacienta s postiţením ramenního kloubu je součástí rehabilitace fyzioterapie, 

fyzikální terapie a dodrţování reţimových opatření. Zvolení správné  fyzioterpeutické  metody 

záleţí na stádiu onemocnění, na průběhu onemocnění a celkovém stavu pacienta. U RA je u 

pacienta přítomna bolest a právě ta je regulačním vodítkem při výběru adekvátní pohybové 

terapie a intenzity cvičení. Pokud bolest po zvolené metodě neustupuje nebo se naopak horší, je 

na místě zvolit metodu jinou (Hromádková, 2002). Cílem pohybové terapie je udrţet a zlepšit 

rozsah pohybů v kloubu, prevence deformit, subluxací a luxací v kloubu, zabránit svalovým 

dysbalancím, atrofiím a kontrakturám, kontrola a korekce celkové postury pacienta. Dalšími 

benefity pohybové aktivity je zlepšení celkové kondice, zlepšení či udrţení kostní density a 

celkové koordinace při chůzi, coţ je prevencí případných pádů a následných zranění (Ahlman, 

2004; Kavuncu, Evcik, 2004). 

 

2. 5. 3. 1 Fyzioterapie 

 

          Úspěšná fyzioterapie v oblasti ramenního kloubu u pacienta s RA by měla vycházet 

důkladného vyšetření pacienta a z celkové postury  pacienta. Proto je důlţité zaměřit se na 

korekci těla při stoji, chůzi, chůzi o berlích, sedu a běţných denních činnostech. Příznivé 

výsledky má i kombinac fyzioterapie a fyzikální terapie. K cílené fyzioterapii v oblast RK se 

vyuţivá velké mnoţství metod. Záleţí na stavu pacienta, na jeho celkové mobilitě, na stádiu 
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onemocnění, na jeho věku, na postiţení ostatních kloubů v těle, na probíhající farmakologické 

léčbě a zda je pacient po operaci či nikoliv. Proto je výběr metod zcela individuální. Terapeut si 

můţe vybrat z metod technik měkkých tkání, postizometrická relaxace, z metod na 

neurofyziologickém podkladě, mobilizace kloubů,  nácvik pasivních a aktivních pohybů, 

dechová cvičení a kondiční cvičení (Kavuncu, Evcik, 2004; Hromádková, 2002). 

          Při akutní bolesti způsobené svalovými spasmy nebo spoušťovými body, lze ošetřit svaly 

technikami měkkých tkání, presurou trigger points a postizometrickou relaxací (PIR). Těmito 

metodami lze ošetřit všechny svaly pletence ramenního. Zásada PIR je taková, ţe zvolený sval 

terapeut nebo i sám pacient, pokud se jedná o autoterapii PIR, uvede do maximální délky aţ se 

dosáhne předpětí svalu a poté pacient klade odpor cca 10 vteřin minimální silou izometricky a 

pomalu se nadechuje. Poté se pacient uvolní a vydechuje. Během relaxace dochází ke 

spontánnímu prodlouţení svalu a tím se opět dosáhne předpětí (Lewit, 2000). 

          Bolest vyvolávají jak přetíţené svaly, tak i samotný postiţený  kloub. Velmi často je RA 

postiţen kloub sternoklavikulární, kterého jemná mobilizace můţe odstranit případnou blokádu. 

Vyuţívá se zde mobilizační techniky ventrodorzálního pruţení. U AC kloubu se vyuţívá 

mobilizace ventrodorzálním a kraniokaudálního pruţení a distrakční mobilizace. Pokud terapeut 

zjistí capsular pattern (kloubní vzorec) GH kloubu, je mobilizační technika neúčinná. Účinná je 

izometrická trakce, která lze provést i jako autotrapie. Pokud je však při vyšetření bolestivá 

abdukce a chybí kloubní vůle, pouţije se mobilizace pruţení hlavice humeru proti fossa 

glenoidalis u pacienta leţícího na břiše s HK v abdukci přes okraj lehátka. Tato metoda lze 

provést i vsedě, pokud pacient zvládne abdukovat paţi do 90°. Mobilizační technikou se ošetřuje 

i lopatka krouţivými pohyby za správné fixace (Lewit, 2000). 

          Velkou úlevou pro pacienty s RA s postiţením RK je provádění pasivních pohybů v RK. 

Pokud je pacient dostatečně relaxován, dochází k uvolnění kolemkloubních svalů, prevenci 

kontraktur a zvýšení rozsahů pohybů. Pohyby v RK se provádějí jak v základních rovinách, tak i 

v diagonálách, jelikoţ během denních aktivit diagonální pohyby převaţují. Je nutné vyuţít 

tahovou sloţku a pracovat šetrně. (Hromádková, 2002). Ke zvýšení svalové síly se vyuţívá 

aktivních pohybů s izometrickou zátěţí, která by neměla přesahovat 40% maximální volní 

kontrakce (Kavunu, Evcik, 2004). 

          Samotné cílené uvolnění svalových spasmů či trigger points nevydrţí po dlouhou dobu, 

pokud jsou v oblasti ramenního pletence svalové dysbalance a špatný timing zapojení svalů 

spojený s bolestí v RK. Dlouhodobý efekt mají cvičení na neurofyziologickém podkladě, mezi 

která se řadí dynamická neuromuskulární stabilizace, Vojtova reflexní terapie, Bobath koncept, 



38 

 

senzomotorická cvičení, Kabatova propriceptivní neuromuskulární facilitace, Brugger koncept. 

Tato cvičení mají komplexní charakter. 

          Dle Koláře (2009) se prostřednictvím dynamické neuromuskulární stabilizace ovlivňuje 

funkce svalu v posturálně lokomoční funkci. Cvičení začíná ovlivněním hlubokého 

stabilizačního systému páteře, jelikoţ je základem pro cílenou funkci končetin. Při ovlivnění 

stabilizační funkce se vychází z programů posturální ontogeneze. Vţdy se jedná o globální 

svalovou souhru svalů. Fázická hybnost svalů by neměla být větší neţ síla stabilizujích svalů. 

          Vojtova reflexní lokomoce obsahuje dva základní modely reflexní plazení a reflexní 

otáčení, které jsou globálními vzory, u nichţ se aktivuje celá příčně pruhovaná svalovina v 

koordinačních souvislostech. Tyto vzory jsou dílčími vzory fyziologického dětského vývoje. 

Stimulací určitých bodů, tzv. spoušťvých zón v určitých polohách- na zádech, na boku a na břiše, 

lze tyto vzory vyvolat i u dospělých. Při aktivaci zón v jednotlivých polohách dochází k punctum 

fixum jedné části těla a punctum mobile v druhé části těla. Dochází ke správné koordinaci svalů, 

odstraňují se tak i kdyţ jen na kratší dobu svalové dysbalance. Vojtova reflexní lokomoce je u 

pacientů s RA vyuţívana tehdy, pokud není pacient v akutním stádiu onemocnění a pokud je 

schopen zaujmout výchozí polohu. Vyuţití reflexní lokomoce u postiţení ramenního kloubu je 

moţné, pokud pacientovi nezabrání deformita a bolest zaujmutí výchozí polohy. Vhodné je pro 

adekvátní zapojení svalů reflexní plazení na břiše, protoţe při koordinovaném pohybu vpřed 

zaujímají končetiny oporu prostřednictvím přenášení těla. Přes pletenec ramenní a pánevní se 

tělo vzpřímí a je přenášeno z místa opory na místo opory. Směr tahu svalů je určován distálně od 

kořenových kloubů. Reflexní otáčení na zádech či na boku lze vyuţít u pacientů s niţším 

rozsahem pohybu v RK.  Vojtova reflexní lokomoce má vliv nejen na posturální svalstvo, ale i 

na hladké svalstvo, motoriku očí a orofaciální soustavy, rozvinutí mediastina a plic. Je tedy 

moţné zahrnout tuto metodu k zelpšení dechových parametrů (Vojta, Peters, 1995). K cvičení 

RK lze vyuţít i prvky fyziologické dětské ontogeneze v jednotlivých měsících ţivota. Například 

různé opory HK o periferii, například v šikmém sedu, dále opora o HKK vleţe na břiše v 

tříměsíčním modelu. 

          K cvičením na neurofyziologické podkladě patří i Bobath koncept, který lze vyuţít při 

cvičení RK. Vyuţívá se zde tapping, coţ je přerušované dotýkání a tlakové dráţdění 

povrchových i hlubokých receptorů. Dále se vyuţívá guiding, vedení končetiny a trupu a 

placing, umisťování končetiny či těla do určité polohy a tím opět dráţdění jednotlivých receptorů 

(Trojan, Druga, Pffeifer, Votava, 2005). 
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          Často pouţívanou metodou u poruch pletence ramenního je proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace (PNF) dle Kabata. PNF patří mezi komlexní facilitační metody. 

Pohyby vyuţívány v PNF jsou převzaty z  přirozených pohybů zdravého člověka. Jsou to pohyby 

prostorové vyuţívající velkých svalových skupin. Pohyby jsou uspořádány do vzorců, které mají 

diagonální a spirální průběh. Spirální průběh udává vzorci rotaci, kterou pohyb začíná a končí. 

Diagonální průběh znamená, ţe pohyb končetiny vţdy kříţí podélnou osu těla a tím je vţdy flexe 

a extenze spojena s addukcí a abdukcí. Kaţdá diagonála vlastní flekční a extenční vzorec. 

Facilitačními mechanismy jsou protaţení svalu, maximální odpor, přesný úchop, trakce nebo 

komprese kloubu a povely. PNF obsahuje techniky posilovací i relaxační, má tedy význam jak 

pro posílení, tak i relaxaci svalů, proto je moţné tuto metodu pouţít i u pacientů s RA a s 

postiţením RK. PNF se vyuţívá i ve vývojových řadách (Pavlů, 2003). 

          Brugger koncept je je další metodou, kterou lze aplikovat na RK. Její podstata je v tom, ţe 

většina onemocnění je na základě centrálně nervových organizovaných ochranných 

mechanismech. Není tomu tak přímo u kloubu postiţeném RA, kde se jedná o strukturální 

poruchu, ale okolní svaly reagují na změnu, na bolestivý podnět, změnou svalového tonu. Ve 

svalu dochází k tzv. tendomyosám- bolesti svalů, které jsou reflektoricky funkčně podmíněny. 

Tyto změny postihují nejen svaly, ale i šlachy a kloubní pozdra. Dochází k funkční převaze 

agistických svalových skupin a omezen je rozsah pohybu antagonistické svalové skupiny. K 

tomu, aby byla tato situace vyrovnána, se vyuţívá agisticko excentrická kontrakce (AEK). AEK 

lze vyuţít za pouţití therabandu (Pavlů, 2003). 

          Senzomotorická stimulace lze vyuţít i pro RK postiţený revmatoidní artritidou. Na 

základě facilitace proprioceptoů  centrálních nervových drah, které regulují koordinaci, lze dojít 

k urychlení svalové kontrakce a zlepšení automatizaci pohybových stereotypů. I kdyţ je 

senzomotorika indikována spíše pro stavy po úrazech, nestabilní kotník či koleno, u chronických 

vertebrogenních poruch a skolióz, lze ji vyuţít pro zlepšení celkové koordinace pletence 

ramenního při stoji i při chůzi. Toho se nejlépe dosáhne pouţitím labilních ploch (Janda, 

Vávrová, 1992). 

           

2. 5. 3. 2 Fyzikální terapie 

 

          Při léčbě RA se vyuţívá několik druhů fyzikální terapie. Je to termoterapie, kryoterapie, 

elektroterapie a hydroterapie.  
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          V akutním stádiu onemocnění se pouţívá aplikace chladu na postiţený kloub. Vyuţívá se 

u kloubů, kde je přítomen aktivní zánět. Dobře slouţí přikládání cryopack, coţ je zchlazený gel, 

nebo sáčků se ledem. Normální teplota uvnitř kloubu je 33°C a můţe se zvýšit na 36°C u 

pacientů s RA. Při teplotách niţších, neţ 30°C se sníţí aktivita enzymů, které mají destuktivní 

vliv na kloubní chrupavku. Jsou to collagenáza, hyaluronidáza, elastáza a proteáza.V chronickém 

stádiu je dobře snášena aplikace tepla, ta má účinek analgetický a spasmolytický. Slouţí k tomu 

přikládání termoforů, infračervené záření, krátkovlnná diatermie, parafín a horké koupele. Je 

nutné uvést, ţe parafín dosahuje teplot aţ 56°C a pro pacienty, kteří mají ve většině případů 

osteoporózu, by takové teplo neměli absolvovat. Často se teplo vyuţívá před samotným 

cvičením po dobu 10-20 minut jednou nebo dvakrát denně. Je třeba dát pozor na pacienty se 

senzorickými poruchami, aby nedošlo k popálení kůţe (Kavuncu, Evcik, 2004).  

          Nejvíce pouţívanou metodou elektroterapie je transkutánní elektrostimulace (TENS). Její 

nejvýznamější účinek je analgetický. Při vyuţívání nejvyšších moţných frekvencí okolo 180 Hz 

s myorelaxačním účinkem a kolem 70 Hz byl pozorován největší analgetický efekt, který vydrţel 

aţ 18 hodin po aplikaci. Dlouhodobý efekt byl pozorován při aplikaci jednou týdně 15 minut po 

dobu tří týdnů. Aplikace TENS měla vliv i na redukci zánětlivého výpotku a synoviální tekutiny. 

Analgetický účinek mají také interferenční proudy (Kavuncu, Evcik, 2004). 

          V chronickém stádiu RA je moţní vyuţít i pulsní ultrazvuk i intenzitě 0,3-1,0 W/cm. Má 

účinky spasmolytické, analgetické, pouţívá se při poţkození vazů. Ultrazvuk se aplikuje i na 

odstranění spoušťových bodů. Dnes se často vyuţívá i kombinované terapie například UZ a 

TENS. Dále se v chronickém stádiu vyuţívá laseroterapie bodově přímo na postiţený kloub o 

intenzitě 6 J/cm
2
 (Capko, 1998). 

          Balneoterapie a zejména hydroterapie má příznivý vliv na kouby postiţené RA. K 

pozitivním účinkům se řadí zvýšení rozsahů pohybů v kloubech, posílení svalů, úleva od 

bolestivých svalových spasmů a k celkovému zlepšení pacientovy pohody. Léčivý efekt je v 

aplikaci horké vody, mechanoterapie vířivými proudy a minerály obsaţenými ve vodě. Efektem 

je i odlehčení váhy těla pacienta ve vodě o 50-90%, záleţí na typu koupeli. Existuje několik 

spekulací o jejím imunostimulačním efektu. Především změny v uvolňování interleukinu-1 a 

interleukinu-6, TNF-α, gama interferonu, které hrají roli v etiopatogenezi zánětlivé artritidy 

(Capko, 1998; Kavuncu, Evcik, 2004). 

          Efekt balneoterapie se  nyní stává předmětem zájmu. Pacienti s RA mají od II. stádia na 

doporučení revmatologa nárok na lázeňský pobyt kaţdý rok na dobu 4 týdnů. Nejčastěji jsou na 

klouby nebo jako celotělové koupele vyuţívané peloidy (rašelina, slatina a bahno) v lázních 
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Bechyně, Bělohrad, Bohdaneč, Darkov, Jáchymov, Kundratice, Slatinice, Teplice, Pušeň, 

Třeboň, Velichovky či Hodonín (Capko, 1998; Sbírka zákonů ČR č. 58/1997).  

 

2. 5. 3. 3 Reţimová opatření 

 

           U onemocnění RA je nutné dodrţovat určitá reţimová opatření. Během akutního stádia 

onemocnění by měly klouby zůstat v klidové pozici. Odpočinek uleví bolesti. Je dobré postiţené 

klouby umístit do funkční pozice. U ramenního kloubu to je cca 45° abdukce. K dosaţení této 

pozice mohou dopomoci dlahy vyráběné z měkých materiálů. Výhodou dlah je zabránění 

deformit, odlehčení zatíţení končetiny. Do reţimového opatření patří i různé pomůcky do bytu. 

Jako příklad je moţné uvést různá drţadla a madla do koupelny.  

          Důleţité je dodrţování střídání aktivity a odpočinku, přiměřená aktivita má příznivý vliv 

na psychiku pacienta. Pro pacienty s RA jsou doporučené i některé druhy sportů jako je plavání, 

chůze, cyklistika s adekvátními přestávkami. Otázkou, zda zatěţovat pacient s RA aerobním 

cvičením a posilovacím cvičením, se zabývá několik studií. 58% revmatologů tvrdí, ţe aerobní 

cvičení není pro pacienty s RA uţitečné (Finckh, Iversen, Liang, 2003). Revmatologové přesto 

doporučují zůstav v klidu a nevykonávat ţádnou aktivitou kromě manuální terapie. Inaktivita 

však způsobuje izolaci pacienta, jeho úzkost a deprese (Benhamou, 2007). U pacientů, kteří mají 

signifikantní kloubní postiţení, je aerobní cvičení o velké intenzitě relativně kontraindikováno. 

Pokud se však jedná o pacienty s menším kloubním postiţením v chronickém stádiu 

onemocnění, přináší jim aerobní cvičení 30 minut třikrát za týden benefity v podobě zlepšení 

hodnot kardiovaskulárního aparátu (Finckh, Iversen, Liang, 2003). Stejně tak dynamické aktivní 

cvičení  stření intenzity zlepšují funkci svalů, svalovou sílu a aerobní kapacitu (Benhamou, 

2007). 

          Vhodné je do denního programu zapojit relaxační prostředky, mezi které patří masáţ. 

Masáţ má efekt na celkové zklidnění pacienta, relaxaci svalů a úlevu od bolesti. Kombinací s 

aromaterapií dochází k příznivým výsledkům. K tomu se pojí i dietní opatření (Kavuncu, Evcik, 

2004).              

 

2. 6 Funkční postiţení ramenního kloubu 

 

          Pod pojmem funkční postiţení, si lze představit několik poruch. V pohybové soustavě je 

právě porucha funkce nejčastějším zdrojem bolesti. Postiţení se můţe týkat pasivní funkce 
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kloubní nebo o svalovou aktivní funkci. Pokud je postiţení kloubu, jedná se nejčastěji o blokádu. 

Její příčinou je přetěţování následkem poruchy pohybových stereotypů. Právě nesprávné 

pohybové stereotypy se objevují u RK postiţeného RA.  Následkem blokády vzniká další 

funkční postiţení v podobě hypermobility, která vyvolává blokádu v sousedních oblastech nebo i 

vzdálených částech pohybové soustavy. Samotná změna mechanické funkce  nepůsobí klinické 

projevy jakými je i bolest. Tato změna představuje nociceptivní dráţdění, které vyvolá reflexní 

změny v segmentu. Největším nociceptivním stimulem je zvýšené napětí svalů. Známky 

zvýšeného napětí jsou svalech spoušťové body, hyperalgické zóny, bolestivé body na periostu. 

Bolest je tedy příznakem funkčního postiţení a měla by být co nejdříve korigována, jinak 

způsobuje trvalou morfologickou změnu (Lewit, 2000).  

          Funkčním postiţením v oblasti ramenního kloubu tedy můţou být změny na svalech, 

kloubní blokády, hypermobilita. Proto se dá za funkční postiţení povaţovat i chybějící kloubní 

vůle, omezení rozsahu pohybu končetiny, porucha humeroskupulárního rytmu a v neposlední 

řadě i postiţení funkčních pohybů nutných pro běţný denní ţivot (Lewit, 2000). 
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3 CÍLE A HYPOTÉZY 

 

          Cílem diplomové práce je souhrn poznatků problematiky funkčního postiţení ramenního 

kloubu u pacientů s revmatoidní artritidou v teoretické části. V experimentální části práce je 

záměrem zjistit, zda fyzioterapeutickém ovlivnění v oblasti ramenního kloubu dojde u pacientů s 

revmatoidní artritidou během dvou týdnů hospitalizace k zlepšení zvýšení rozsahu pohybů, 

kineziologických parametrů v oblasti pletence ramenního a sníţení bolestivosti. Dalším cílem je 

zhodnotit zdravotní stav pacientů dle dotazníku WOMAC. 

 

3. 1 Hypotézy a vědecké otázky 

 

H01: U pacientů s revmatoidní artritidou nenalezneme funkční postiţení ramenního kloubu. 

 

H02: U pacientů s revmatoidní artritidou nenalezneme zvýšení rozsahů pohybů v ramenním 

kloubu alespoň u jedné horní končetiny. 

 

H03: U pacientů s revmatoidní artritidou nenalezneme zvýšení svalové síly alespoň na jedné 

horní končetině.  

 

H04: U pacientů s revmatoidní artritidou nenalezneme zvýšení síly stisku-handgrip alespoň na 

jedné horní končetině. 

 

H05: U pacientů s revmatoidní artritidou nenalezneme zlepšení léze rotátorové manţety alespoň 

na jedné horní končetině. 

 

H06: U pacientů s revmatoidní artritidou najdeme významnou korelaci v závislost věku a délky 

trvání RA. 

 

 otázka 1: Nalezneme u pacientů s revmatoidní artritidou zlepšení glenohumerální 

instability alespoň na jedné horní končetině? 

 

 otázka 2: Nalezneme u pacientů s revmatoidní artritidou sníţení výskytu spoušťových 

bodů? 
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4 METODIKA 

 

4. 1 Soubor pacientů 

           

            Experimentální části se zúčastnilo celkem deset pacientů (7 ţen a 3 muţi) ve věku v 

rozmezí 33-80 let (průměr 63,5 ± 15,62).  U všech pacientů byla potvrzena diagnoza revmatoidní 

artritida. Všech deset pacientů uvedlo lateralitu pravé ruky. 3 pacienti měli stádium dle 

Steinbrockera IV., 5 pacientů stádium III., 2 pacienti stádium II. Všichni pacienti byli měřeni 

celkem dvakrát a to na začátku a na konci hospitalizace v rozmezí 14 dnů. U kaţdého pacienta 

bylo první i druhé měření prováděno ve stejnou hodinu. U všech pacietů probíhala terapie 

medikamentozní a pohybová. Pohybovou terapii u všech pacietů prováděl jeden fyzioterapeut. 

Všichni pacienti podepsali informovaný souhlas k fyzioterapeutickému vyšetření. 

 

4. 2 Dotazník WOMAC (dotazník na zhodnocení zdravotního stavu) 

           

          Dotazník WOMAC hodní sledovaný kloub (ramenní kloub) a  pacient udává obtíţe za 

posledních 48 hodin. Dotazník byl pacietovi předán hned na počátku hospitalizace. Dotazník 

WOMAC má tři části A, B a C. Část A sleduje bolest v daném kloubu, část B hodnotí ztuhlost 

kloubu a část C potíţe při vykonávání kaţdodenních úkonů. Dotazník je hodnocen stupni 0-5.  

          Část A: Otázka: Jakou bolest pociťujete?  

          Část B: Otázka: Jaká je ztuhlost v kloubu po ranním probuzení a během dne? 

Hodnocení: 

0 - Nezadáno  

1 - Ţádnou  

2 - Mírnou  

3 - Střední  

4 - Silnou  

5 - Velice silnou 

            Část C: Otázka: Jak obtíţné jsou pro vás následující úkony? 

Hodnocení: 

0 - Nezadáno  

1 - Bez obtíţí  

2 - Mírně obtíţné  
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3 - Středně obtíţné 

4 - Značně obtíţné  

5 - Velice obtíţné  

4. 3 Vyšetření ramenních kloubů 

           

          Vyšetření bylo prováděno vţdy dvakrát v rozmezí 14 dnů u jednoho pacienta a ve stejnou 

hodinu. Výsledky byly pro přeheldnost zaznamenávány do vyšetřovacího protokolu (příloha 

Vyšetřovací protokol). Bylo prováděno vyšetření rozsahů pohybů, vyšetření léze rotátorové 

manţety, vyšetření svalové síly dle funkčního testu dle Jandy a Kendalla a pomocí manuálního 

dynamometru. Dále byla vyšetřována glenohumerální instabilita, vyšetření kloubní vůle, 

vyšetření přítomnosti spoušťových bodů a vyšetření bicipitového reflexu. 

 

4. 3. 1 Vyšetření rozsahů pohybů v RK 

           

          Rozsahy pohybů byly vyšetřovány ve standardizovaných polohách pomocí goniometru. 

Vyšetřoval se pohyb aktivní a pohyb pasivní v obou ramenních kloubech ve flexi, extenzi, 

abdukci, vnitřní rotaci, zevní rotaci, horizontální addukci. 

 

4. 3. 2 Vyšetření léze rotátorové manţety 

           

          Toto vyšetření bylo prováděno aktivním pohybem proti odporu na obou HKK. 

Vyšetřovala se přítomnost bolesti, která se hodnotila numerickou škálou bolesti 0-10.  

0 - ţádná bolest 

10 – největší moţná bolest 

          Pacient zaujal polohu vsedě, HKK s lokty u těla a ve flexi 90°. Vyšetřoval se pohyb do 

abdukce – m. supraspinatus, pohyb do vnitřní rotace – m. subscapularis a pohyb do zevní rotace 

– m. infraspinatus a m. teres minor. 

 

4. 3. 3 Vyšetření svalové síly 

           

          Maximální volní izometrická kontrakce byla měřena pomocí manuálního dynamometru 

(Příloha 5) – stisk ruky (handgrip). Byly testovány obě horní končetiny ve standardizované 

poloze vsedě, DKK opřené o podloţku, HKK u těla s 90° flexí v lokti. Na kaţdou končetinu byly 
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stanoveny 3 pokusy po 15 vteřinách odpočinku. Ze tří pokusů byla vybrána nejvyšší hodnota 

naměřená v newtonech.  

          K vyšetření svalové síly byl dále pouţit funkční svalový test dle Jandy stupni 0-5, pro 

výpočet dat byla pouţita modifikované stupnice MRC (Medical Research Counsil) pro 

hodnocení svalového testu (Kilmer a Fowel  in Vinci et al., 2003, s. 826)  a dle Kendala 0-100% 

(viz tabulka 4). 

 

4. 3. 4 Vyšetření glenohumerální instability 

           

          Testování bylo zaměřeno na nestabilitu anteriorní, posteriorní a kaudální. Bylo prováděno 

ve standardizovaných polohách pacienta na obou ramenních kloubech.  

Hodnocení: 

pozitivní – ano, ne 

 

4. 3. 5 Vyšetření kloubní vůle 

           

          Vyšetřována byla kloubní vůle v kloubech sternoklavikulárním, akromioklavikulárním, 

glenohumerálním a thorakoskapulárním bilaterálně. 

Hodnocení: 

Přítomnost blokády - ano, ne 

 

4. 3. 6 Vyšetření přítomnosti spoušťových bodů (trigger points)  

          

          Palpačně byla hodnocen výskyt spoušťových bodů v oblasti pletence ramenního 

bilaterálně. Byla zjišťována přítomnost trigger points v m. trapezius, m. levator scapulae, m. 

supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus, m. subscapularis, m. pectoralis major a mm. 

rhomboidei. 

Hodnocení: 

Přítomnost trigger pointu – ano, ne 
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4. 3. 7 Vyšetření reflexů 

           

          Vzhledem k ramennímu kloubu byl vyšetřován reflex bicipitový (segment C5-6) na obou 

HKK. Byl prováděn z důvodu diferenciální diagnostiky. 

Hodnocení: 

Areflexie, hyporeflexie, normoreflexie, hyperreflexie. 

 

4. 3. 8 Vyšetření posturální stabilizace 

          Vyšetření bylo prováděno na zjištění porušení hlubokého stabilizačního systému páteře dle 

testů: Test flexe trupu, extenční test, brániční test, test flexe v kyčli varianta vleţe a vyšetření 

dechového stereotypu (Kolář at al., 2010).  

Hodnocení: stabilizace – porušena, neporušena. 

 

4. 4 Statistické zpracování 

           

          K statistickému zpracování byly pouţity programy Microsoft Office Excel 2007 a program 

Statistica 9 trial verze. Byly pouţity dva testy deskriptivní statistiky, párový t- test pro 

symetrické uspořádání dat a Wilcoxonův párový test pro asymetrické uspořádání dat. Párový t-

test byl pouţit pro sílu stisku – handgrip, pro srovnání svalového testu, pro rozsahy pohybu v 

kloubech. Wilcoxonův párový test byl pouţit  pro lézi rotátorové manţety. Výsledky jsou brány 

jako významné při pravděpodobnosti rizika menší neţ 5% p<0,05. Data svalového testu dle 

Jandy byla převedena dle Modifikované stupnice MRC (Medical Research Counsil) pro 

hodnocení svalového testu (Kilmer a Fowel  in Vinci et al., 2003, s. 826). Pro zjištění závislosti 

věku pacientů a délce onemocnění, byl pouţit párový (Pearsonův) korelační kvocient pro 

hodnoty p významné na hladině p<0,05. 
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5 VÝSLEDKY 

 

5.1 Vyhodnocení dotazníku WOMAC 

Číslo pacienta Část A Část B Část C Celkem 

I 4,0 3,5 3,8 3,8 

II 1,8 2,0 1,6 1,7 

III 2,8 2,5 3,6 3,3 

IV 3,8 2,0 3,5 3,4 

V 1,0 1,0 1,1 1,1 

VI 1,4 1,5 1,5 1,5 

VII 2,4 2,5 2,5 2,5 

VIII 3,4 3,5 3,4 3,4 

IX 2,4 2,5 3,0 2,8 

X 3,2 3,0 3,1 3,1 

Průměr 2,6 2,4 2,7 2,7 

Tabulka 5. Číselné zhodnocení dotazníku WOMAC. Část A – intenzita bolesti kloubů, průměr je 

2,6 bolest mírná aţ střední. Část B – intenzita ztuhlosti kloubů, průměr je 2,4 ztuhlost mírná aţ 

střední. Část C – obtíţe při vykonávání běţných denních úkonů 2,7 intenzita obtíţí mírná aţ 

střední. Celkové zhodnocení dotazníku je 2,7 – intenzita mírná aţ střední u obtíţí s bolestí, 

ztuhlostí a vykonáváním běţných denních aktivit. 

 

Obrázek 1.  Grafické znázornění výsledků intenzity obtíţí. Modře část A – bolest kloubů, 

červeně část B – ztuhlost kloubů, zeleně část C – obtíţe při vykonávání běţných denních 

činností, fialově – celkové vyjádření intenzity obtíţí. 
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5. 2 Výsledky rozsahů pohybů v RK 

 

  

Srovnání aktivního pohybu při I. a II. 

měření,  p-hodnoty párového t - testu Výklad 

Pohyby PHK LHK   

flexe 0,05436 0,65947 není významný rozdíl 

extenze  0,038814 0,192127 PHK  významný rozdíl 

abdukce 0,0874 0,340893 není významný rozdíl 

vnitřní rotace 0,166087 0,192127 není významný rozdíl 

zevní rotace 0,034073 0,088887 PHK  významný rozdíl 

horizontální addukce 0,038814 0,088887 PHK  významný rozdíl 

Tabulka 6. Srovnání hodnot aktivního pohybu PHK a LHK mezi I. A II. měřením 

 

 

Obrázek 2. Grafické znázornění rozsahů pohybů v ramenním kloubu aktivních pohybů při I. a při 

II. měření. Je patrné zlepšení PHK (modře) při extenzi, zevní rotaci a horizontální addukci, coţ 

potvrzuje i párový t – test pro PHK extenze p= 0,038814  < 0,05, PHK zevní rotace p= 0,034073 

< 0,05a PHK horizontální addukce p= 0,038814< 0,05 . 
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Srovnání pasivního pohybu při I. a II. 

měření,  p-hodnoty párového t - testu Výklad 

Pohyby PHK LHK   

flexe 0,087568 0,340893 není významný rozdíl 

extenze  0,137205 0,440522 není významný rozdíl 

abdukce 0,067433 1 není významný rozdíl 

vnitřní rotace 0,191054 0,221235 není významný rozdíl 

zevní rotace 0,166087 0,215623 není významný rozdíl 

horizontální addukce 0,219888 0,131868 není významný rozdíl 

Tabulka 7. Srovnání hodnot pasivního pohybu PHK a LHK mezi I. A II. měřením 

 

 

Obrázek 3. Grafické znázornění rozsahů pohybů v ramenním kloubu PHK (modře) a LHK 

(červeně) pasivních pohybů při I. a při II. měření. Není patrné signifikantní zlepšení coţ 

potvrdily i výsledky párového t-testu p<0,05. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

fl
ex

e

ex
te

n
ze

ab
d

u
k
ce

v
n
it

řn
í 

ro
ta

ce

ze
v
n
í 

ro
ta

ce

h
o

ri
zo

n
tá

ln
í 

ad
d

u
k
ce

fl
ex

e

ex
te

n
ze

ab
d

u
k
ce

v
n
it

řn
í 

ro
ta

ce

ze
v
n
í 

ro
ta

ce

h
o

ri
zo

n
tá

ln
í 

ad
d

u
k
ce

Pasivní pohyb Pasivní pohyb

I. měření II. měření

R
o

zs
a

h
 p

o
h

y
b

u
 v

e 
st

u
p

n
íc

h

Pohyby v ramenním kloubu

Rozsah pasivního

pohybu PHK a LHK  I. a II. měření (průměr)

PHK

LHK



51 

 

5. 3 Léze rotátorové manţety 

 

 

Srovnání léze rotátorové manţety při  I. a II. 

měření, p hodnoty párový Wilcoxonův test 

 Pohyby PHK LHK Výklad 

abdukce 0,043115 0,10881 PHK významný rozdíl 

vnitřní rotace 0,179713 1 není významný rozdíl 

zevní rotace 0,011719 0,345448 PHK významný rozdíl 

Tabulka 8. Srovnání hodnot léze rotátorové manţety PHK a LHK při PI. A II. měřením.  

          

          Naměřené hodnoty byly brány dle numerické škály bolesti od 0 ţádná bolest aţ 10 největší 

moţná bolest. Výsledky jsou významné pro PHK při pohybu do abdukce a do zevní rotace, kde 

nastalo zlepšení ve smyslu zmírnění bolestí mezi I. A II. měřením. 90% všech pacientů udává 

alespoň mírnou bolestivost v RK při zjišťování léze rotátorové manţety. 

 

5. 4 Svalová síla 

 

5. 4. 1 Síla stisku – dynamometrie (handgrip) 

  Srovnání síly stisku - handgrip při I. a II. měření 

   p hodnoty párového t-testu Výklad 

PHK 0, 004629 významný rozdíl 

LHK 0,001169 významný rozdíl 

Tabulka 9. Srovnání hodnot síly stisku- handgrip PHK a LHK při I. A II. měření 

           

          Z p hodnot při p<0,05 je patrné, ţe výsledky jsou mezi I. a II. měřením významné. Došlo 

tedy ke zlepšení a zvětšení síly stisku u PHK i LHK. 
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Obrázek 4.  Grafické znázornění síly stisku PHK (modře) a LHK (červeně) při I. měření 

 

 

Obrázek 5. Grafické znázornění síly stisku PHK (modře) a LHK (červeně) při II. měření 

          I z grafického vyjádření je patrné, ţe došlo k zlepšení síly stisku mezi I. a II. měřením. 

Potvrzují to i p hodnoty párového t-testu pro PHK p= 0, 004629<0,05 a LHK p= 0,001169 <0,05. 

Hodnoty na ose Y jsou měřeny v newtonech [N]. 
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5. 4. 2 Svalový test dle Jandy a Kendalla 

 

  p hodnoty párového t- testu   

Svalový test PHK LHK Výklad 

Janda 0,014483 0,006705 významný rozdíl 

Kendall 0,010241 0,007253 významný rozdíl 

Tabulka 10. Srovnání hodnot svalového testu PHK a LHK mezi I. a II. měřením  

          

           Z p hodnot při p<0,05 vyplývá významný rozdíl mezi I. a II. měření ve zvětšení svalové 

síly.  

 

 

Obrázek 6. Grafické znázornění průměru svalového testu dle Jandy jednotlivých pohybů při I. a 

II. měření pro PHK a LHKve stupních 0-5, stupně jsou přepočítány dle modifikované stupnice 

MRC (Medical Research Counsil) pro hodnocení svalového testu (Kilmer a Fowel  in Vinci et 

al., 2003, s. 826). Z grafu je patrné zlepšení svalové síly PHK i LHK mezi I. a II. měřením, coţ 

dokazují i hodnoty párového t-testu pro PHK p= 0,014483 <0,05 a LHK p= 0,006705<0,05. 
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Obrázek 7. Grafické znázornění průměru svalového testu dle Kendalla jednotlivých pohybů při I. 

a II. měření pro PHK a LHK. Síla je na ose Y znázorněna v procentech od 0 do 100%. Z grafu je 

patrné zlepšení svalové síly PHK i LHK mezi I. a II. měřením, coţ dokazují i hodnoty párového 

t-testu pro PHK p= 0,010241 <0,05 a pro LHK p= 0,007253 <0,05. 

 

5. 5 Hodnocení glenohumerální instability 

  I. měření 

  Anteriorní Posteriorní Kaudální 

Číslo pacienta PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

I N N A A N N 

II N N N N N N 

III A A A A N N 

IV A A A A N N 

V N N N N N N 

VI N N N N N N 

VII A N N N N N 

VIII N N N N N N 

IX N N N N N N 

X N A N N N N 

Tabulka 11. Výskyt glenohumerální instability při I. měření na PHK a LHK. Přítomnost A- 

ANO, nepřítomnost N-NE. 
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  II. měření 

  Anteriorní Posteriorní Kaudální 

Číslo pacienta PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

I N N A A N N 

II N N N N N N 

III N N A A N N 

IV A N A A N N 

V N N N N N N 

VI N N N N N N 

VII A N N N N N 

VIII N N N N N N 

IX N N N N N N 

X N N N N N N 

Tabulka 12. Výskyt glenohumerální instability při II. měření na PHK a LHK. Přítomnost A- 

ANO, nepřítomnost N-NE. 

 

 

I. měření II. měření 

  PHK LHK PHK LHK 

anteriorní 30% 30% 20% 0% 

posteriorní 30% 30% 30% 30% 

kaudální 0% 0% 0% 0% 

Tabulka 13.  Výskyt glenohumerální instability při I. a  II. měření. V procentech je vyjádřen 

počet pacientů glenohumerální instabilitou.   

           

          Z tabulky je zřejmé, ţe při II. měření se sníţila glenohumerální instabilita anteriorní u 10% 

pacientů na PHK a u 30% pacientů na LHK. 
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Obrázek 8. Výskyt glenohumerální instability při I. a  II. měření na PHK a LHK. V procentech je 

vyjádřen počet pacientů glenohumerální instabilitou.   

         

           Z grafu je patrné , ţe při II. měření se sníţila glenohumerální instabilita anteriorní (modře) 

u 10% pacientů na PHK a u 30% pacientů na LHK. Posteriorní instabilita se při I. a při II. měření 

neměnila a kaudální instabilita (zeleně) nebyla u pacientů přítomna ani při I. ani při II. měření. 

 

5. 6 Hodnocení kloubní vůle 

  I.měření 

  

Kloub 

sternoklavikulární 

Kloub 

akromioklavikulární 

Kloub 

glenohumerální 

Kloub 

thorakoskapulární 

Pacient PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

I A A A A N N N N 

II A A N N N N N N 

III N A A A N N N N 

IV A A A A N N A A 

V N N A N N N N N 

VI N N A N N N N N 

VII A N A N N N N N 

VIII A A A N N N N N 

IX A A N N N N N A 

X A N A N N N N N 

Tabulka 14. Přítomnost kloubní blokády A – ANO, nepřítomnost kloubní blokády N – NE při I. 

měření u skloubení sternoklavikulárního, akromioklavikulárního, glenohumerálního a 

thorakoskapulárního pro PHK a LHK. 
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  II.měření 

  

Kloub 

sternoklavikulární 

Kloub 

akromioklavikulární 

Kloub 

glenohumerální 

Kloub 

thorakoskapulární 

pacient PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

I A A A A N N N A 

II A N N N N N N N 

III N A A A N N N N 

IV A A A N N N N N 

V N N N N N N N N 

VI N N A N N N N N 

VII A N N N N N N N 

VIII A N A N N N N N 

IX A A N N N N N N 

X A N A N N N N N 

Tabulka 15. Přítomnost kloubní blokády A – ANO, nepřítomnost kloubní blokády N – NE při II. 

měření u skloubení sternoklavikulárního, akromioklavikulárního, glenohumerálního a 

thorakoskapulárního pro PHK a LHK.     

 

  I. měření II. měření 

Skloubení PHK LHK PHK LHK 

sternoklavikulární 70% 60% 70% 40% 

akromioklavikulární 70% 30% 60% 20% 

glenohumerální 0% 0% 0% 0% 

thorakoskapulární 10% 20% 0% 10% 

Tabulka 16. Vyjadření výskytu kloubní blokády v procentech u pacientů při I. a při II. měření. 

          

          Z tabulky je patrné vymizení blokády v sternoklavikulární skloubení u 20% pacientů na 

LHK při II. měření,  vymizení blokády v akromioklavikulárním skloubení u 10% pacientů na 

PHK i LHK, vymizení blokády v thorakoskapulárním skloubení  na PHK a LHK u 10% 

pacientů. 
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Obrázek 9. Grafické znázornění poruchy kloubní vůle a zlepšení stavu pacientů mezi I. a II. 

měření pro PHKa LHK.  

                    Z grafu je patrné vymizení blokády v sternoklavikulární skloubení (modře) u 20% 

pacientů na LHK při II. měření,  vymizení blokády v akromioklavikulárním skloubení (červeně) 

u 10% pacientů na PHK i LHK, vymizení blokády v thorakoskapulárním skloubení (fialově) na 

PHK a LHK u 10% pacientů. V glenohumerálním skloubení nebyla přítomna kloubní blokáda u 

ţádného z pacientů. 

 

5. 7 Přítomnost trigger points ve svalech 

  Pacienti - PHK I. měření 

Sval I II III IV V VI VII VIII IX X 

m. trapezius A A A A A N A A A A 

m. levator scapulae A N A A A N A A N A 

m. supraspinatus A A N N N N A A N A 

m. infraspinatus N A N N N N A N N N 

m. deltoideus N N N N A N A A N N 

m. subscapularis A A N N N N A A A N 

mm. rhomboidei A A A A A N A N A N 

m. pectoralis major A A A A A N A A A A 

  Pacienti - LHK I. měření 

Sval I II III IV V VI VII VIII IX X 

m. trapezius A A A A N A A A A A 

m. levator scapulae A A A A N N A A A A 

m. supraspinatus A A N N N N N A A N 
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m. infraspinatus N A N N N N N N N N 

m. deltoideus N N N N N N N N N N 

m. subscapularis A A N N N A N N A N 

mm. rhomboidei A A A A A A A N A N 

m. pectoralis major A A A A A A A A A A 

Tabulka 17. Výskyt spoušťových bodů – trigger points ve svalech na PHK a LHK při I. měření. 

A-ANO přítomnost trigger point, N-NE nepřítomnost trigger point. 

 

  Pacienti - PHK II. měření 

Sval I II III IV V VI VII VIII IX X 

m. trapezius A A A A A A A A A A 

m. levator scapulae A N A A N N A A N A 

m. supraspinatus N N N N N N A N N A 

m. infraspinatus N N N N N N A A N N 

m. deltoideus N N N N N N N N A N 

m. subscapularis N A N A N A N N A N 

mm. rhomboidei A A A N A N A N A N 

m. pectoralis major A A A A A N A A A A 

  Pacienti - LHK II. měření 

Sval I II III IV V VI VII VIII IX X 

m. trapezius A A A A N A A N A A 

m. levator scapulae A N A N N N A N A A 

m. supraspinatus A N N N N N N N A N 

m. infraspinatus N N N N N N N N N N 

m. deltoideus N N N N N N N N A N 

m. subscapularis A A N N N A N N A N 

mm. rhomboidei A A A N N N N N A N 

m. pectoralis major A A A A N A N A A N 

Tabulka 18. Výskyt spoušťových bodů – trigger points ve svalech na PHK a LHK při II. měření. 

A-ANO přítomnost trigger point, N-NE nepřítomnost trigger point. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

  I. měření II. měření 

Sval  PHK LHK PHK LHK 

m. trapezius 90% 100% 90% 80% 

m. levator scapulae 70% 60% 80% 50% 

m. supraspinatus 50% 20% 40% 20% 

m. infraspinatus 20% 20% 10% 0% 

m. deltoideus 30% 10% 0% 10% 

m. subscapularis 50% 40% 40% 40% 

mm. rhomboidei 70% 60% 80% 40% 

m. pectoralis major 90% 90% 100% 70% 

Tabulka 19. Výskyt spoušťových bodů – trigger points ve svalech na PHK a LHK při I. a při II. 

měření. 

          Z tabulky je patrné při II. měření sníţení počtu pacientů s výskytem trigger points ve 

svalech PHK i LHK. 

 

 

 

Obrázek 10. Grafické znázornění výskytu spoušťových bodů – trigger points ve svalech na PHK 

a LHK při I. měření. 
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Obrázek 11. Grafické znázornění výskytu spoušťových bodů – trigger points ve svalech na PHK 

a LHK při II. měření.  

           

           Z grafu je patrné sníţení počtu pacientů (v procentech) s výskytem trigger points. 

Výjimku tvoří trigger points v m. pectoralis major u PHK, kde je jeho výskyt při II. měření u 

100% pacientů. 
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5. 8 Hodnocení bicipitálního reflexu 

  I. měření II. měření 

Pacient PHK LHK PHK LHK 

I normoreflexie normoreflexie normoreflexie normoreflexie 

II normoreflexie normoreflexie normoreflexie normoreflexie 

III hyporeflexie hyporeflexie hyporeflexie hyporeflexie 

IV normoreflexie normoreflexie normoreflexie normoreflexie 

V normoreflexie normoreflexie normoreflexie normoreflexie 

VI hyporeflexie hyporeflexie hyporeflexie hyporeflexie 

VII normoreflexie normoreflexie normoreflexie normoreflexie 

VIII normoreflexie normoreflexie normoreflexie normoreflexie 

IX normoreflexie normoreflexie normoreflexie normoreflexie 

X normoreflexie normoreflexie normoreflexie normoreflexie 

Tabulka 20. Hodnocení bicipitálního reflexu na PHK a LHK při I. a II. měření. U 80% pacientů 

byla pozorována normoreflexie na PHK i LHK, u 20% hyporeflexie na PHK a LHK. 

 

5. 9 Hodnocení posturální stabilizace  

 

          Při I. i při II. měření byla posturální stabilizace porušena u 100% pacientů.  

 

5. 10 Korelace věku pacientů a délce trvání RA 

 

Obrázek 12. Korelace věku pacientů a doby trvání RA. Párový (Pearsonův) korelační kvocient  

r = -0,1527 jedná se o nízkou korelaci. Korelace jsou nevýznamné na hladině p<0,05 hodnota p= 

0,3722028. 
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6 DISKUZE 

 

             Problematika postiţení ramenního kloubu u pacientů s revmatoidní artritidou není v 

dnešní době probrána příliš podrobně, přitom se u 60-90% pacientů s RA objevují symptomy 

poškození ramenních kloubů (Thierry et al., 2006).  Řada zahraničních autorů z řad lékařů 

přistupuje nejdříve k radikálnějšímu operačnímu řešení před fyzioterapií. Medikamentozní léčba 

je u revmatoidní artritidy jako u progresivního autoimunitního onemocnění samozřejmostí. Není 

autor, který by se stavěl proti pohybové trapii, naopak většina pohyb doporučuje, ale zmiňují se 

o něm pouze okrajově. Ve velké míře je upřednostňována fyzikální terapie před pohybovou 

terapií.  Autoři se nedokáţí shodnout, zda je pro pacienta lepší klidová terapie, nebo terapie 

pohybem. Benhamou (2007) tvrdí, ţe klidová terapie můţe být pro pacienta škodlivá a naopak 

dynamická a aerobní aktivita v rozumné míře a pokud je správně zvolená, nezhoršuje zánětlivé 

projevy na kloubech. Naopak přispívá k udrţení a zvětšení rozsahů pohybů v kloubech, 

zachovává a zvyšuje svalovou sílu a aerobní kapacitu ve svalech při pravidelných dynamických 

trénincích. U pacientů s relativně stabilním průběhem RA se doporučuje střední aţ vysoká 

intenzita aerobního cvičení. Finckh, Iversen et Liang (2003) zjistili, ţe přibliţně 58% 

revmatologů tvrdí, ţe aerobní cvičení není pro pacienty s RA uţitečné. Připouští ale, ţe lehká 

aerobní zátěţ, jako je plavání či chůze můţe zlepšit parametry jako je krevní tlak a kostní 

denzita. Kavucu et Evcik (2004) zastávají názor, ţe klidový reţim je velmi důleţitý. Kladou však 

důraz na to, ţe by se měl dodrţovat při aktivní zánětlivé fázi RA. U ramenního kloubu 

doporučují setrvat v klidu v neutrální poloze. Pro RK je neutrální poloha 45° abdukce, lze jí 

dosáhnout pomocí dlahy, která zabrání vzniku případných deformit na kloubu, uleví bolesti a 

zachová horní končetinu funkční. Tito autoři tvrdí, ţe i pro pacienty se stabilním průběhem 

onemocnění by intenzita aerobního cvičení měla dosahovat maximálně střední intenzity. Střední 

intenzity 50% by měla dosahovat i maximální volní kontrakce svalů. Pokud je větší, dochází k 

předčasnému poškození kloubů. Pohybová aktivita je nutná regulovat individuálně ke kaţdému 

pacientovi, protoţe ne kaţdý pacient se nachází ve stejném stádiu onemocnění, aktivní fázi 

onemocnění, stejné věkové a váhové kategorii a osobní preferenci výběru aktivit. 

          Důleţité je zaměřit se na bolest ramenních kloubů. Lehtinen et al. (2000) uvádějí, ţe okolo 

70-90% pacientů s RA trpí bolestí ramenních kloubů. Neuvádí ale, po jak dlouhém trvání tohoto 

onemocnění. V této diplomové práci bylo zjištěno dle dotazníku WOMAC trpí pacienti bolestí 

mírnou aţ střední a její intenzita byla závislá na stádiu a aktivitě onemocnění. Lehtinen at 

al.(2000) dále zkoumali současný výskyt poškození glenohumerálního a akromioklavikulárního 
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skoubení. Toto poškození odečítali z rentgenových snímků. Zjistili, ţe glenohumerální skloubení 

současně s akromioklavikulárním je poškozené u 65% pacientů, samotné glenohumerální 

skloubení u 6% pacientů a samotné akromioklavikulární skloubení u 17% pacientů, coţ je 

mnohem častěji neţ GH skloubení. V této práci bylo zjištěno klinickým vyšetřením, ne RTG 

snímky, kloubní blokáda AC skloubení u 70% pacientů na PHK a u 30% pacientů na LHK. Po 

dvoutýdenní hospitalizaci se odstranila blokáda AC skloubení u 10% na PHK i LHK. Kloubní 

blokáda u GH skloubení nebyla zjištěna u ţádného z pacientů. 

          Thierry et al. (2006) mají zkušenosti s lézí rotátorové manţety u 75% pacientů s RA. V 

této práci bylo klinickým vyšetřením rotátorové manţety zjištěna alespoň mírná bolestivost v 

oblasti RK u 90% pacientů. Výsledky zlepšení mezi I. a II. měřením se ukázaly být významné na 

hladině p<0,05 při vyšetření proti odporu do abdukce a zevní rotace na PHK. 

          Kavuncu et Evcik (2004) upřednostňují terapii fyzikální (TENS, hydroterapii) a klidový 

reţim s dlahováním před fyzioterpií jako pohybovou terapií. U té uvádějí a radí udrţovat kloubní 

rozsah v RK a svalovou sílu izometrickým cvičením. U pacientů by měl být kladen důraz na 

cvičení nejen postiţených kloubů, ale udrţení celkové kondice a zlepšení celkové postury spolu s 

vyrovnání svalových dysbalancí trupu, které jsou často základem a určitým punctum fixum pro 

další pohyb končetin. Tato práce poukazuje, ţe při I. i při II. vyšetření byla posturální stabilizace 

porušena u 100% pacientů. Je nutná dlouhodobá spolupráce s fyzioterapeuty o to více, jelikoţ 

byli pacienti převáţně vyšších věkových kategorií. 

          Zahraniční literatura věnuje při léčbě RA velkou pozornost i alternativní léčbě, do které 

spadá i akupunktura, homeopatie, herboterapie. Je na kaţdém pacientovi, k jakému přístupu si 

zvolí cestu, pokud má moţnost výběru. Christie et al. (2007) zjišťovali efekt 

nefarmakologických a nechirurgických intervencí při léčbě RA. Seskupili celkový přehled všech 

studií během 7 let zabývajících se tímto tématem a jejich výstup měl být ten, jaká metoda má 

nejvyšší efekt a nejvyšší kvalitu studií. Vyšlo jim, ţe nejvyšší kvality jsou studie zabývající 

reţimovým a opatřením, střední kvality akupunkturou a herboterapií a nízké kvality dosahují 

studie zabývající se laserovou terapií a ostatní terapie.  

          Studií o fyzioterapii jako takové zabývající se RA příliš není. Proto by měla být tato práce 

souhrnem poznatků o aplikaci fyzioterapie v praxi u pacientů s RA s postiţenými ramenními 

klouby. Zjistili jsme, ţe i po dvoutýdenní hospitalizaci, která zahrnuje fyzioterapii, fyzikální 

terapii, farmakoterapii, nastalo u pacientů zlepšení. Připsat se dá i vliv pravidelného reţimu po 

dobu hospitalizace, omezení náročných domácích činností a odstranění vlivů a okolností 

vyvolávající stresové situace, například dojít si na nákup, dopravit se dopravními prostředky a 
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podobně. Zlepšení nastalo u rozsahů pohybů kloubů. Pacienti měli postiţené oba RK symetricky, 

ale na jedné HK bylo postiţení patrnější a nebylo závislé na dominantní horní končetině. 

Zlepšení nastalo také pouze u jedné HK a to u PHK, coţ byla dominantní HK u všech pacientů. 

Zvětšení rozsahu pohybu bylo patrné při extenzi, zevní rotaci a horizontální addukci coţ dokázal 

i párový t-test s hodnotami p na hladině významnost p<0,05. Zlepšení nastalo pouze u aktivního 

pohybu, při pasivním pohybu bylo méně patrné a statisticky nevýznamné. To ale neznamená, ţe 

by zvětšení pasivního rozsahu v kloubu nemělo praktický význam pro pacienty. 

          Vyšetření svalového testu bylo prováděno dle Jandy a dle Kendalla. Vybrala jsem obě tato 

vyšetření proto, ţe v Revmatologickém ústavu v Praze hodnotí své pacienty podle tohoto testu a 

vyšetření dle Jandy proto, ţe je v ČR více pouţívaný mezi fyzioterapeuty. Správně by mělo být 

vyšetření prováděno v celém rozsahu pohybů, coţ někteří pacienti nezvládli v důsledku 

morfologických změn na kloubech nebo díky bolesti. I tak mělo toto vyšetření smysl vzhledem k 

funkčnosti HK, která je pro pacienta velmi důleţitá k sebeobsluze a posouzení vývoje zvyšování 

nebo sniţování svalové síly má význam pro pacienta samotného. I u vyšetření svalové síly 

nastalo zlepšení během dvou týdnů hospitalizace. Při vyšetření dle svalového testu (Kendall i 

Janda) vyšly výsledky hodnot p významné pro PHK i LHK dle párového t-testu na hladině 

p<0,05. Data ve stupních dle Jandy byla převedena na normalizovaná dle modifikované stupnice 

MRC (Medical Research Counsil) pro hodnocení svalového testu (Kilmer a Fowel  in Vinci et 

al., 2003, s. 826) . Vyšetření svalové síly bylo prováděno i za pomocí dynamometrie -handgripu. 

Je moţné namítnout, ţe toto vyšetření je zaměřené spíše na svaly akra a předloktí, ale je nutné 

brát končetinu a celého pacienta jako celek a proto se nezaměřovat pouze na postiţený kloub. 

Vyšetřovala jsem sílu stisku s očekáváním, ţe se po dvoutýdenní hospitalizace také změní, coţ 

se prokázalo u PHK i LHK dle párového t-testu na hladině významnosti hodnot  p<0,05. 

          Vyšetření léze rotátorové manţety ukázalo zlepšení, které bylo na jedné HK a to na PHK 

při pohybech do abdukce a zevní rotace. Výsledky byly dle Wilcoxonova párového t-testu 

významné na hladině hodnot p<0,05. Hodnocení léze rotátorové manţety bylo prováděno na 

základě numerické škály bolesti 0-ţádná bolest a 10 nejvyšší moţná bolest. Bolest je sice 

subjektivní vjem, ale je také nejdůleţitějším ukazatelem postiţení kloubu. Bolest je často faktor, 

který pacienta obtěţuje více, neţ je sníţení svalové síly nebo sníţení rozsahu pohybů. 

          Vyšetření glenohumerální instability, kloubní vůle a přítomnosti spoušťových bodů ve 

svalech bylo hodnoceno přítomností –ano, nebo nepřítomností – ne. Tyto faktory potvrzují 

funkční postiţení ramenního kloubu, jelikoţ se u pacientů vyskytovaly při I. i II. měření. 
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Hodnocení bicipitového reflexu slouţilo spíše k diferenciální diagnostice od kořenových 

syndromů krční páteře. U ţádného pacienta se neobjevily neadekvátní jevy při tomto vyšetření. 

          Dalším faktorem, který byl zkoumán byla korelace věku pacientů  a délce trvání RA. Z 

výsledků vyplývá, ţe spolu tyto faktory nekorelují. 

          Všechna vyšetření byla u pacientů prováděna v místnosti o pokojové teplotě, zhruba ve 

stejnou hodinu v rozpětí 9:30-16:00 hodin. Důvod je takový, ţe při brzkých ranních hodinách 

bývá u pacientů patrná ztuhlost kloubní, která postupem času po rozhýbání odezní. Terapii 

během hospitalizace u pacientů prováděl jeden fyzioterapeut, který vyuţíval mobilizační 

techniky, techniky měkkých tkání, techniky na neurofyziologickém podkladě. Zároveň byla 

pacientům aplikována fyzikální terapie a individuální fakrmakologická léčba. Naměřené 

výsledky byly závislé na věku pacientů, na stádiu onemocnění, na aktivitě nemoci. Vliv má i 

současné, ale i minulé zaměstnání pacientů, jejich koníčky, sportovní aktivita, ale i psychický 

stav ve smyslu povahy pacienta. 

        Je nutné se zmínit o tom, ţe data by byla zpracována s menšími statistickými chybami při 

větším souboru pacientů. Ale i u souboru deseti pacientů s RA, kteří byli měření dvakrát, bylo 

patrné zlepšení jiţ v několika parametrech, za coţ vděčí komplexní přístup individuálně k 

pacientovi ze stran lékařů, fyzioterapeutů, psychologů a ošetřujícího personálu. 
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7 ZÁVĚR 

 

          Revmatoidní artritida je zánětlivé autoimunitní onemocnění, které má progresivní 

charakter. Lze se s touto chorobou vypořádat několika způsoby a to buď medikamentózně, 

operačně a v neposlední řadě pohybovou terapií – fyzioterapií. Nejvýznamnější efekt má však 

kombinace všech zmíněných terapeutických metod. Velmi záleţí na tom, v jakém věku RA 

postihne, jaký je charakter průběhu onemocnění, které klouby jsou nejvíce postiţené a jak se s 

těmito problémy pacient dokáţe vypořádat. Jelikoţ jsou nejčastěji postiţeny drobné klouby 

rukou a tato problematika je řešena nejvíce, je tato práce zaměřená na postiţení kloubů 

ramenních, protoţe funkce celé horní končetiny je závislá právě na ramenním kloubu. Z 

ramenního kloubu vychází mobilita paţe při běţných denních činnostech a pacient se bez ní jen 

těţko obejde.  

          Teoretická část práce shrnuje poznatky o postiţení tohoto kloubu. Je v ní uvedena základní 

anatomie a kineziologie ramenního kloubu, klinický obraz onemocnění RA jako takové, 

diagnostika postiţení ramenního kloubu a jeho terapie. Experimentální část pak zahrnuje 

vyšetření jiţ konkrétních případů a zhodnocení výsledků vyšetření. Vyšetřováni byli pacienti 

hospitalizovaní v Revmatologickém ústavu v Praze na začátku a na konci jejich hospitalizace a z 

výsledků vyšetření, mezi které patřilo vyšetření rozsahů pohybů, vyšetření svalové síly pomocí 

svalového testu a dynamometrie, vyšetření glenohumerální instability, posouzení léze rotátorové 

manţety a vyšetření výskytu spoušťových bodů ve svalech pletence ramenního. Dále byl 

pacientům předloţen dotazník WOMAC, který hodnotí zdravotní stav pacientů, konkrétně 

celkový stav v závislosti na vyšetřovaném kloubu. Statisticky zpracované jsou výsledky mezi 

jednotlivými měřeními. Klinický výstup z této práce je ten, ţe i po dvoutýdenní hospitalizaci lze 

u pacientů zlepšit funkční parametry ramenního kloubu. 

          Cílem práce bylo zjistit, zda po dvoutýdenní hospitalizace dojde u pacientů s revmatoidní 

artritidou k zlepšení zvýšení rozsahu pohybu a zlepšení kineziologických parametrů. Vědecké 

otázky, zda dojde u pacientů k zlepšení glenohumerální instability a zda dojde k sníţení výskytu 

spoušťových bodů alespoň na jedné horní končetině se ukázaly být zodpovězeny kladně, tedy 

ano, došlo ke zlepšení těchto paramatrů na alespoň jedné horní končetině. Dle dotazníku 

WOMAC hodnocení zdravotních obtíţí vyšly výsledky pacientů na mírné aţ středně silné obtíţe 

s ramenními klouby. 

          Dále byly stanoveny nulové hypotézy, které byly zamítnuty a přijímají se proto hypotézy 

alternativní a to: 
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H01: U pacientů s revmatoidní artritidou nenalezneme funkční postiţení ramenního kloubu. 

HA1:  U pacientů s revmatoidní artritidou nalezneme funkční postiţení ramenního kloubu. 

          Funkční postiţení ramenního kloubu nalezneme hned v několika parametrech. Pacienti 

měli omezené rozsahy pohybů, sníţenou svalovou sílu, poruchy v rotátorové manţetě. To vše 

bilaterálně s výraznějším postiţením na jedné HK. 

 

H02: U pacientů s revmatoidní artritidou nenalezneme zvýšení rozsahů pohybů v ramenním 

kloubu alespoň u jedné horní končetiny. 

HA2: U pacientů s revmatoidní artritidou nalezneme zvýšení rozsahů pohybů v ramenním kloubu 

alespoň u jedné horní končetiny. 

          Zvýšení rozsahů pohybů bylo patrné více na PHK pacientů, coţ potvrzují i výsledky 

párového t-testu s hodnotami významnými na hladině p<0,05. Zvýšení rozsahů je výraznějí při 

pohybech do extenze, zevní rotace a horizontální addukce. 

 

H03: U pacientů s revmatoidní artritidou nenalezneme zvýšení svalové síly alespoň na jedné 

horní končetině.  

HA3: U pacientů s revmatoidní artritidou nalezneme zvýšení svalové síly alespoň na jedné horní 

končetině. 

          Zvýšení svalové síly bylo i dle párového t-testu s hodnotami významnými na hladině 

p<0,05 znatelné na obou HKK. 

 

H04: U pacientů s revmatoidní artritidou nenalezneme zvýšení síly stisku-handgrip alespoň na 

jedné horní končetině. 

HA4: U pacientů s revmatoidní artritidou nalezneme zvýšení síly stisku-handgrip alespoň na 

jedné horní končetině. 

          Zvětšení síly stisku pomocí dynamometrie bylo u obou HKK, doloţené pomocí párového 

t-testu s hodnotami významnými na hladině p<0,05. 

 

H05: U pacientů s revmatoidní artritidou nenalezneme zlepšení léze rotátorové manţety alespoň 

na jedné horní končetině. 

HA5: U pacientů s revmatoidní artritidou nalezneme zlepšení léze rotátorové manţety alespoň na 

jedné horní končetině. 
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          Zlepšení léze rotátorové manţety subjektivním hodnocením dle numerické škály bolesti 

bylo patrné u PHK při abdukci a zevní rotaci, coţ potvrdil i párový Wilcoxonův test s hodnotami 

významnými na hladině p<0,05.  

          Potvrzujeme nulovou hypotézu H06 a proto ji přijímáme. 

H06: U pacientů s revmatoidní artritidou nenalezneme významnou korelaci v závislost věku a 

délky trvání RA. 
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9 PŘÍLOHY 
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Příloha 1: Schéma klasifikace ramenního kloubu na RTG dle Larsena (Thierry, 2006) 

 

 

Příloha 2: Čtyři stádia zobrazení ramenního kloubu na RTG dle Walch at al. (Thierry, 2006) 
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Příloha 3: Rozeznatelné tři znaky na ramenním kloubu Lévigne a Franceschi (Thierry, 2006) 
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Příloha 4: Vyšetřovací protokol 

 

VYŠETŘOVACÍ PROTOKOL RAMENNÍCH KLOUBŮ PŘI REVMATOIDNÍ ARTRITIDĚ 

 

Jméno a Příjmení:                                                                           Pohlaví:                                          

Datum narození:                               Věk: 

Dominantní HK:                                                                                   

Stádium RA (dle Steinbrockera I.-IV.): 

Doba trvání RA: 

 

Vyšetření rozsahů pohybů: 

A) Aktivní pohyb                                                     B) Pasivní pohyb 

PHK POHYB LHK 

 
PHK POHYB LHK 

  flexe   

 

  flexe   

  extenze   

 

  extenze   

  abdukce   

 

  abdukce   

  vnitřní rotace   

 

  vnitřní rotace   

  zevní rotace   

 

  zevní rotace   

  horizontální addukce   

 

  horizontální addukce   

 

 

Vyšetření léze rotátorové manžety aktivním pohybem proti odporu-přítomnost bolesti: 

Základní poloha:  Sed vsedě s HK ve flexi 90° 

Přítomnost bolesti: numerická škála bolesti 

 

Ţádná bolest                                                                                              největší moţná bolest 

                    

                     
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

POHYB SVAL BOLEST PHK BOLEST LHK 

abdukce m. supraspinatus     

vnitřní rotace m. subscapularis     

zevní rotace 

m. infraspinatus m. teres 

minor     

 

 

 

Vyšetření svalové síly: 

Dynamometrie (maximální volní izometrická kontrakce) 

A) Handgrip:  

Měření 3 pokusy po 15 vteřinách odpočinku 

PHK 1. 2. 3. 

LHK 1.  2. 3. 
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B) Funkční svalový test dle Jandy (stupeň 0-5) a Kendalla (0-100%) 

PHK POHYB LHK 

    flexe     

    extenze     

  

 

abdukce     

    addukce     

    vnitřní rotace     

  

 

zevní rotace     

    elevace lopatky     

    retrakce lopatky     

    protrakce lopatky     

 

Vyšetření glenohumerální instability: 

Pozitivní: ano, ne 

TEST NESTABILITY PHK LHK 

anteriorní     

posteriorní     

kaudální     

 

Vyšetření kloubní vůle: 

Přítomnost blokády: ano, ne 

KLOUB PHK LHK 

sternoklavikulární     

akromioklavikulární     

glenohumerální     

thorakoskapulární     

 

Vyšetření přítomnosti trigger points v oblasti ramenního pletence: 

Přítomnost Trps: ano, ne 

SVAL PHK LHK 

m. trapezius     

m. levator scapulae     

m. supraspinatus     

m. infraspinatus     

m. deltoideus     

m. subscapularis     

mm. rhomboidei     

m. pectoralis major     

 

Vyšetření reflexů: 

Vyšetření bicipitového reflexu (segment C5-6)  

areflexie, hyporeflexie, normoreflexie, hyperreflexie 

PHK: 

LHK: 
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Vyšetření posturální stabilizace:  
(dle Koláře) 

Hodnocení: stabilizace porušena, neporušena 

 

Test flexe trupu: 

Extenční test: 

Brániční test: 

Test flexe v kyčli varianta vleţe: 

Vyšetření dechového stereotypu: 
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Příloha 5. Manuální dynamometr - handgrip 
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MRC stupnice Study grade 

5 5,00 

5- 4,67 

4+ 4,33 

4 4,00 

4- 3,67 

3+ 3,33 

3 3,00 

3- 2,67 

2+ 2,33 

2 2,00 

2- 1,67 

1+ 1,33 

1 1,00 

0 0,00 

Příloha 6 Modifikované stupnice MRC (Medical Research Counsil) pro hodnocení svalového 

testu (Kilmer a Fowel  in Vinci et al., 2003, s. 826) 
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 Muţi Ţeny 

Věk Ruka Medián SID Medián SID 

20-24 D 121,0 20,6 70,4 14,5 

 N 104,5 21,8 61,0 13,1 

25-29 D 120,8 23,0 74,5 13,9 

 N 110,5 16,2 63,5 12,2 

30-34 D 121,8 22,4 78,7 19,2 

 N 110,4 21,7 68,0 17,7 

35-39 D 119,7 24,0 74,1 10,8 

 N 112,9 21,7 66,3 11,7 

40-44 D 116,8 20,7 70,4 13,5 

 N 112,8 18,7 62,3 13,8 

45-49 D 109,9 23,0 62,2 15,1 

 N 100,8 22,8 56,0 12,7 

50-54 D 113,6 18,1 65,8 11,6 

 N 101,9 17,0 57,3 10,7 

55-59 D 101,1 26,7 57,3 12,5 

 N 83,2 23,4 47,3 11,9 

60-64 D 89,7 20,4 55,1 10,1 

 N 76,8 20,3 45,7 10,1 

65-69 D 91,1 20,6 49,6 9,7 

 N 79,8 19,8 41,0 8,2 

70-74 D 75,3 21,5 49,6 11,7 

 N 64,8 18,1 41,5 10,2 

75+ D 65,7 21,0 42,6 11,0 

 N 55,0 17,0 37,6 8,9 

Všichni D 104,3 28,3 62,8 17,0 

 N 93,1 27,6 53,9 15,7 

Příloha 7. Normy pro dynamometrický stisk handgrip (Mathiowetz et al., 1985, s. 71) 
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ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MU v Brně

Dotazník na zhodnocení zdravotního stavu

(WOMAC)

POKYNY PRO PACIENTY

V částech A, B a C budou otázky kladeny následujícím způsobem.

Vyznačte svoji odpověď vepsáním křížku „ X “ do příslušného čtverce. 

PŘÍKLADY:

Žádná Mírná Střední Silná Velice silná

Žádná Mírná Střední Silná Velice silná

x

x

1. Když vyznačíte křížek „ X “ do čtverce na levé straně, tj.

2. Když vyznačíte křížek „ X “ do čtverce na pravé straně, tj.

Pak jste označil(a), že jste neměl(a) žádnou bolest.

Pak jste označil(a), že jste měl(a) velice silnou bolest.

3. Buďte si vědomi, že:

a) čím více umístíte křížek „ X “ vpravo, tím byla vaše bolest větší.

b) čím více umístíte křížek „ X “ vlevo, tím byla vaše bolest menší.

c) prosím, neumísťujte „ X “ vně koncových bodů.

Na uvedené stupnici vyznačíte míru bolesti, ztuhlosti nebo omezení pohyblivosti, 

kterou jste pociťoval(a) během posledních 48 hodin.

Při vyplňování dotazníku se zamyslete nad stavem vašeho sledovaného kloubu. 

Uveďte intenzitu bolesti, ztuhlosti nebo omezení pohyblivosti, kterou jste v důsledku 

artrózy vašeho sledovaného kloubu pociťoval(a).

Sledovaný kloub určil váš ošetřující lékař. Pokud si nejste jist(a), který kloub to je, 

zeptejte se prosím dříve, než začnete dotazník vyplňovat.
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ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MU v Brně

Část A

BOLEST

Zamyslete se nad bolestí, kterou jste díky artróze během posledních 48 hodin

cítil(a), ve Vašem __________ (sledovaný kloub).

(Vyznačte, prosím, svoji odpověď vepsáním křížku „ X “ na příslušné místo.)

Žádnou Mírnou Střední Silnou Velice silnou

Žádnou Mírnou Střední Silnou Velice silnou

Žádnou Mírnou Střední Silnou Velice silnou

Žádnou Mírnou Střední Silnou Velice silnou

Žádnou Mírnou Střední Silnou Velice silnou

1. Při chůzi po rovině?

OTÁZKA: Jakou bolest pociťujete?

2. Při chůzi po schodech, ať již nahoru anebo dolů?

3. V noci na lůžku?

4. Při sezení nebo vleže?

5. Při vzpřímeném postoji?
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ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MU v Brně

Část B

ZTUHLOST KLOUBŮ

Zamyslete se nad ztuhlostí kloubů (tedy ne bolestí), kterou jste díky 

artróze během posledních 48 hodin cítil(a), ve Vašem __________ 

(sledovaný kloub).

Ztuhlost kloubu je pocit omezení pohyblivosti kloubu nebo 

obtížnější pohybování kloubem.

(Vyznačte, prosím, svoji odpověď vepsáním křížku „ X “ na příslušné místo.)

Žádná Mírná Střední Silná Velice silná

Žádná Mírná Střední Silná Velice silná

6. Jak značná je ztuhlost vašeho kloubu po ranním probuzení?

7. Jak výrazná je Vaše ztuhlost kloubu po sezení, ležení či odpočinku později 

během dne?
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ČESKÁ REVMATOLOGICKÁ SPOLEČNOST
CENTRUM BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MU v Brně

Část C

POTÍŽE PŘI VYKONÁVÁNÍ KAŽDODENNÍCH ÚKONŮ

Zamyslete se nad obtížemi, které kvůli artróze v ________________ (sledovaný kloub)

máte při vykonávání každodenních fyzických úkonů během posledních 48 hodin. Co máme

na mysli je Vaše schopnost pohybovat se a dokázat se sám o sebe postarat.

(Vyznačte, prosím, svoji odpověď vepsáním křížku „ X “ na příslušné místo.)

OTÁZKA: Jak obtížné jsou pro vás následující úkony?

Bez obtíží Mírně 

obtížná

Středně 

obtížná

Značně 

obtížná

Velice 

obtížná

8. Chůze ze schodů.

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

10. Vstávání ze sedu.

9. Chůze do schodů.

Bez obtíží Mírně 

obtížná

Středně 

obtížná

Značně 

obtížná

Velice 

obtížná

11. Stání.

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

12. Shýbání se k podlaze.

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

13. Chůze po rovině nebo po rovném podkladu.

Bez obtíží Mírně 

obtížná

Středně 

obtížná

Značně 

obtížná

Velice 

obtížná
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Část C

POTÍŽE PŘI VYKONÁVÁNÍ KAŽDODENNÍCH ÚKONŮ

Zamyslete se nad obtížemi, které kvůli artróze v ________________ (sledovaný kloub)

máte při vykonávání každodenních fyzických úkonů během posledních 48 hodin. Co

máme na mysli je Vaše schopnost pohybovat se a dokázat se sám o sebe postarat.
(Vyznačte, prosím, svoji odpověď vepsáním křížku „ X “ na příslušné místo.)

OTÁZKA: Jak obtížné jsou pro vás následující úkony?

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

17. Vstávání z lůžka.

18. Sundávání si ponožek nebo punčoch.

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

19. Ukládání se na lůžko.

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

14. Nastupování nebo vystupování z auta nebo autobusu.

15. Vyřizování nákupů.

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

16. Navlékání si ponožek nebo punčoch.

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné
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Část C

POTÍŽE PŘI VYKONÁVÁNÍ KAŽDODENNÍCH ÚKONŮ

Zamyslete se nad obtížemi, které kvůli artróze v ________________ (sledovaný kloub)

máte při vykonávání každodenních fyzických úkonů během posledních 48 hodin. Co

máme na mysli je Vaše schopnost pohybovat se a dokázat se sám o sebe postarat.
(Vyznačte, prosím, svoji odpověď vepsáním křížku „ X “ na příslušné místo.)

OTÁZKA: Jak obtížné jsou pro vás následující úkony?

Bez obtíží Mírně 

obtížný

Středně 

obtížný

Značně 

obtížný

Velice 

obtížný

20. Vstup a výstup z koupelnové vany.

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

21. Navlékání si ponožek nebo punčoch.

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

24. Vykonávání lehkých domácích prací.

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

22. Usedání nebo vstávání z toaletní mísy.

Bez obtíží Mírně 

obtížné

Středně 

obtížné

Značně 

obtížné

Velice 

obtížné

23. Vykonávání těžkých domácích prací.

  

Příloha 8. Dotazník na zhodnocení zdravotního stavu WOMACPříloha 9. Naměřená data  -  
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  I. měření 

  abdukce vnitřní rotace zevní rotace 

Číslo pacienta PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

I 2 2 2 2 2 1 

II 0 0 0 0 2 1 

III 8 1 0 0 8 1 

IV 0 0 1 0 2 0 

V 0 0 0 0 0 0 

VI 0 0 0 1 2 0 

VII 4 2 1 1 3 1 

VIII 6 1 2 1 3 1 

IX 1 3 0 0 2 4 

X 2 0 1 0 2 0 

 

  II. měření 

  abdukce vnitřní rotace zevní rotace 

Číslo pacienta PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

I 2 2 2 3 2 2 

II 0 0 0 0 1 1 

III 6 1 0 0 7 0 

IV 0 0 0 0 1 1 

V 0 0 0 0 0 0 

VI 0 0 0 1 0 0 

VII 2 0 1 1 2 0 

VIII 5 0 1 0 1 0 

IX 0 1 0 0 1 2 

X 1 0 1 0 1 0 

Příloha 9. Naměřená data  - numerická škála bolesti pro lézi rotátorové manţety I. a II. měření 
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  Aktivní pohyb - I. měření 

  Flexe Extenze Abdukce Vnitřní rotace Zevní rotace Horizontální  

Pacient PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

I 165 170 40 40 150 170 40 40 30 35 80 90 

II 180 180 40 40 170 170 40 40 30 30 100 100 

III 30 150 10 20 30 90 30 30 5 10 0 70 

IV 30 40 10 15 30 40 30 30 30 30 5 10 

V 180 180 40 40 180 180 45 45 45 45 100 110 

VI 180 170 45 45 180 165 40 40 40 30 100 90 

VII 160 170 40 40 150 170 30 40 25 40 70 90 

VIII 120 170 40 40 110 160 20 40 20 40 45 90 

IX 160 160 30 30 165 150 30 25 30 30 80 70 

X 150 160 20 40 140 160 45 45 30 40 90 90 

 

  Pasivní pohyb - I. měření 

  Flexe Extenze Abdukce Vnitřní rotace Zevní rotace 

Horizontální 

addukce 

Pacient PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

I 170 170 40 40 160 170 45 45 40 40 85 90 

II 180 180 45 45 175 170 40 40 35 35 105 100 

III 30 160 10 30 30 120 30 30 10 10 0 80 

IV 40 55 15 15 35 50 30 30 35 40 5 20 

V 180 180 40 45 180 180 45 45 45 45 110 110 

VI 180 180 45 45 180 170 40 40 40 30 110 100 

VII 160 180 40 40 155 170 40 40 30 40 80 90 

VIII 130 170 40 40 120 170 20 40 20 40 45 100 

IX 170 160 40 30 170 150 30 30 35 30 85 70 

X 150 165 25 40 140 160 45 45 30 40 90 100 

Příloha 10. Naměřená data rozsahů kloubů aktivního a pasivního pohybu při I. měření 
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  Aktivní pohyb - II. měření 

  Flexe Extenze Abdukce Vnitřní rotace Zevní rotace 

Horizontální 

addukce 

Pacient PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

I 175 170 45 40 170 160 40 40 35 30 85 90 

II 180 175 45 40 170 170 40 40 40 40 105 100 

III 50 170 15 30 35 110 30 40 20 20 0 85 

IV 40 40 15 20 35 50 35 35 40 40 10 20 

V 180 180 40 40 180 180 45 45 40 45 100 110 

VI 180 170 45 45 180 170 40 40 40 40 100 90 

VII 170 170 40 40 150 170 35 40 30 40 70 90 

VIII 120 170 40 40 120 160 20 40 20 40 50 90 

IX 160 155 30 30 165 150 30 25 30 30 80 70 

X 150 160 20 40 140 160 45 45 40 40 90 100 

 

  Pasivní pohyb - II. měření 

  Flexe Extenze Abdukce Vnitřní rotace Zevní rotace 

Horizontální 

addukce 

Pacient PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK PHK LHK 

I 175 170 45 40 170 165 45 40 35 35 85 90 

II 180 180 45 45 175 175 45 45 40 40 105 100 

III 50 170 25 35 45 110 30 40 20 30 0 85 

IV 40 55 20 25 40 50 40 40 40 40 20 40 

V 180 180 40 40 180 180 45 45 45 45 110 110 

VI 180 180 45 45 180 170 40 40 40 40 110 100 

VII 170 180 40 40 160 170 40 40 35 40 80 90 

VIII 130 170 40 40 120 170 20 40 20 40 50 100 

IX 170 160 40 30 170 155 30 30 35 30 85 70 

X 155 165 25 40 140 165 45 45 30 40 90 110 

 

Příloha 11. Naměřená data rozsahů kloubů aktivního a pasivního pohybu při II. měření 


