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ABSTRAKT 

 

Název: Technika PNF u artroskopické stabilizace ramenního kloubu 

 

Cíl: Cílem práce je poukázat na moţné terapeutické vyuţití konceptu proprioceptivní 

neuromuskulární facilitace (PNF) v časné fázi terapie po artroskopické stabilizaci 

luxace ramenního kloubu. Snahou je vyuţít fenoménu iradiace, se kterým tento koncept 

pracuje.  

 

Metodika: Jedná se o pilotní experimentální studii, kdy na sledované skupině 7 

zdravých osob byl na levé horní končetině simulován stav pooperační fixace ramenního 

kloubu. V rámci studie byla pomocí povrchové elektromyografie snímána elektrická 

aktivita musculus trapezius pars descendens, pars transversa et pars ascendens, 

musculus deltoideus pars acromialis, musculus infraspinatus a musculus pectoralis 

major pars sternocostalis levé, imobilizované končetiny, při provedení PNF vzorců na 

periferii imobilizované končetiny a na kontralaterální končetině. V průběhu 

jednotlivých vzorců byl vyhodnocen 5s úsek ustálené izometrické kontrakce. Následně 

byla data normalizována k hodnotě maximální volní kontrakce (MVC) příslušného 

svalu a porovnávána. S ohledem na literaturu byla definována hodnota nad 20% MVC 

příslušného svalu za dostačující k zajištění funkční kapacity motorických jednotek 

daného svalu, a tím zabránění rozvoje svalových atrofií imobilizované končetiny. 

 

Výsledky: Výsledky podporují tvrzení o iradiaci svalové aktivity. S výjimkou musculus 

trapezius pars transversa dosahuje elektrická aktivita měřených svalů vyšších hodnot 

prováděním PNF vzorců na periferii fixované končetiny. 

 

Závěr: Vyuţití iradiace můţe být důleţitou a efektivní součástí terapie, pokud je cílem 

terapie zlepšit svalovou funkci imobilizované končetiny jiţ v časné fázi po operaci. 

Jelikoţ se jedná o pilotní studii, definitivnímu závěru by měli předcházet studie z praxe 

a hlubší výzkum ve smyslu většího počtu probandů, či ve smyslu provedení studie 

přímo na pacientech po stabilizačním výkonu.  
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ABSTRACT 

 

Title: PNF technique after arthroscopic stabilization of the shoulder joint 

 

Objectives: The objective of this work is to consider the possibility of use of the 

proprioceptive neuromuscular facilitation technique (PNF) in early stages of 

rehabilitation after arthroscopic stabilization of the shoulder joint. The idea is to use the 

phenomen of irradiation with which this concept works. 

 

Methods: The pilot experimental group consisted of 7 healthy participants with 

simulated arthroscopic stabilization of the left shoulder joint. The electromyography 

was used to record the electric activity of musculus trapezius pars descendens, pars 

transversa et pars ascendens, musculus deltoideus pars acromialis, musculus 

infraspinatus and musculus pectoralis major pars sternocostalis on the immobilized left 

arm; while using the PNF technique on the peripheral parts of the immobilised arm; and 

on the contra lateral arm. A 5s sequence of stabilised isometric contraction was 

analysed and all data further normalised to Maximal Voluntary Contraction (MVC). 

Considering the literature the 20% increase above the MVC was defined as substantial 

to assure sufficient functional capacity of the muscle fibres and therefore sufficient to 

stop muscle atrophy during immobilisation of the arm.  

 

Results: Results of this study support initial suggestion about irradiation. With the 

exception of m. trapezius pars transversa, the measured electric activity of the muscles 

was higher while using PNF on the immobilised arm. 

 

Conclusion: Irradiation could become an important and very effective part of therapy in 

early stages of rehabilitation after arthroscopic stabilization of the shoulder joint.  

However further studies including larger numbers of participants as well as actual 

patients should follow this pilot study to confirm all results.  
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Seznam zkratek a jejich definic  

 

AP (akční potenciál) 

ASKP (artroskopie) 

CNS (centrální nervový systém) 

CT (výpočetní tomografie) 

EMG (elektromyografie) 

EXT l. dx. (izometrická kontrakce svalů kontralaterální končetiny ve střední poloze II. 

diagonály extenčního vzorce) 

EXT l. sin. (izometrická kontrakce svalů periferie imobilizované končetiny ve výchozí 

poloze II. diagonály extenčního vzorce horní končetiny)  

FL l. dx. (izometrická kontrakce svalů kontralaterální končetiny ve střední poloze II. 

diagonály flekčního vzorce) 

FL l. sin. (izometrická kontrakce svalů periferie imobilizované končetiny ve výchozí 

poloze II. diagonály flekčního vzorce horní končetiny) 

lig. (ligamentum) 

m. (musculus)  

MJ (motorická jednotka) 

MR (magnetická rezonance) 

MVC (maximal voluntary contraction, maximální volní kontrakce) 

n. (nervus) 

p. (pars) 

PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace) 
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RS l. dx. (rytmická stabilizace (jako posilovací technika) svalů kontralaterální 

končetiny) 

RS l. sin. (rytmická stabilizace (jako posilovací technika) periferie imobilizované 

končetiny)  
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1  ÚVOD 

 

Základní myšlenkou této práce je vyuţití konceptu PNF, resp. vyuţití fenoménu 

iradiace, se kterým tento koncept pracuje, v časné fázi terapie po artroskopické 

stabilizaci luxace ramenního kloubu.  

Poraněním kloubu dochází k narušení mechanické a neuromuskulární stabilizace 

kloubu, coţ s sebou přináší změnu kinematiky kloubu a opakovaná zranění s progresí 

degenerativních změn. Terapeutickým cílem by tak mělo být obnovení funkční stability 

ramenního kloubu. Optimálním způsobem terapie je kombinace operačního řešení 

s následnou fyzioterapií. Tím je terapie zaměřena jak na obnovu mechanické stability, 

tak i na poruchu či změnu aferentní signalizace (28). 

V první fázi terapie po stabilizačním výkonu musí fyzioterapeut respektovat 

šestitýdenní fixaci ramenního kloubu. Tím je umoţněno zhojení přitaţené tkáně. 

Dlouhodobá fixace však můţe vést k omezení mobility tkáně, její strukturální přestavbě 

a retrakci s následným omezením pohybu v příslušném segmentu. Zastánci konceptu 

PNF tvrdí, ţe iradiace je nepřímý způsob, jak navodit izometrickou kontrakci ve svalech 

imobilizované končetiny. Iradiaci tak vyuţívají k prevenci sníţení počtu funkčních 

motorických jednotek, a tím k zabránění rozvoje svalových atrofií imobilizované 

končetiny. Iradiace lze dosáhnout aktivací kontralaterální (zdravé) končetiny či jiných 

částí těla.  

Předmětem práce tak je simulace stavu pooperační fixace ramenního kloubu na 

zdravých probandech. Pomocí povrchové elektromyografie je snímána elektrická 

aktivita vybraných svalů pletence ramenního imobilizované končetiny při provedení 

PNF vzorců na periferii fixované končetiny a na kontralaterální končetině. Je tak 

sledováno, zda aktivací svalů periferie imobilizované končetiny a svalů kontralaterální 

končetiny dochází k iradiaci svalové aktivity, a tím k aktivaci vybraných svalů pletence 

ramenního imobilizované končetiny.  

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické 

části je rešeršně zpracována problematika, která ve druhé části probíhá formou 
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experimentu. Cílem rešerše je získat přehled o současném stavu problematiky, zhodnotit 

a konfrontovat současnou problematiku s cíli této práce. 
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2  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 

2.1 Anatomie, kineziologie, biomechanika ramenního kloubu 

 

Pletenec horní končetiny, jakoţto kořenová oblast horní končetiny, podporuje a 

zabezpečuje hrubou motoriku. Pletenec ramenní je neúplný kostní pletenec, vpředu 

uzavírající hrudní kost. Kostěné segmenty pletence jsou spojeny dvěma „pravými“ 

klouby (articulatio glenohumeralis, articulatio acromioclavicularis). Specifická úprava 

připojení lopatky k hrudní stěně a tzv. subakromiální spojení znamená vznik dalších 

pohyblivých spojů pletence (spojení skapulothorakální a subdeltoideální). Tyto spoje 

dále zvyšují pohyblivost celé končetiny a zároveň předurčují přetíţení celého závěsu 

s velkými nároky na svalový korzet pletence (6, 13, 28). Patologie jednoho kloubu či 

spoje ovlivní funkci ostatních. Důsledkem je pak omezení pohyblivosti určité oblasti a 

kompenzační přetěţování dalších struktur. Dochází k řetězení poruch a dysfunkci celé 

horní končetiny (17).  

 

2.1.1 Articulatio glenohumeralis 

 

Articulatio glenohumeralis (glenohumerální kloub), spojující horní končetinu 

s pletencem horní končetiny (resp. s lopatkou), je kloub kulovitý volný (articulatio 

sphaeroidae). Hlavice humeru je více konvexní neţ konkavita kloubní jamky (28, 38). 

Kontakt hlavice s jamkou je proto minimální a v kloubu tak i fyziologicky převaţují 

kluzné pohyby, zajišťující bezkonkurenční dynamiku ramenního kloubu, ovšem na úkor 

jeho stability (38). 

Jamka lopatky je při okraji doplněna kloubním lemem (labrum glenoidale), 

který zhruba o jednu třetinu zvětšuje její plochu a současně zvětšuje i její hloubku. 

Labrum je tvořeno hustým a tuhým vazivem, pouze u báze je toto vazivo nahrazeno 

vazivovou chrupavkou (8).  
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Pouzdro ramenního kloubu je volné, na přední straně slabé, zřasené. Začíná na 

obvodu kloubní jamky a upíná se na anatomický krček humeru (8, 13). S výjimkou 

dolního obvodu je kloubní pouzdro zesíleno úponovými šlachami okolních svalů (17). 

Musculus supraspinatus zabraňuje dislokaci humeru nahoru, m. infraspinatus a m. teres 

minor dopředu a m. subscapularis dopředu a dozadu (6). Na dolní straně 

glenohumerálního kloubu jsou jediným spojením mezi jamkou a hlavicí vazy kloubního 

pouzdra (lig. glenohumerale superius, medium et inferius). Jakýmsi „závěsem“ hlavice 

humeru je pak lig. coracohumerale. 

Za bezkonkurenční dynamiku platí ramenní kloub nízkou stabilitou a tím i 

náchylností k luxaci. Jsou tak kladeny enormní nároky na trofiku struktur ramenního 

kloubu a současně kvalitu nervosvalové stabilizace kloubu.  

Kostěné struktury a statické (pasivní) stabilizátory ramenního kloubu, zahrnující 

kloubní pouzdro, vazy a nitrokloubní tlak, jsou pouze slabými stabilizátory ramenního 

kloubu (6). Laxicita těchto struktur zabraňuje jejich zapojení jako stabilizátorů během 

běţných pohybů. Uplatňují se tak v extrémních polohách.  

Během normálního pohybu se uplatňují dynamické (aktivní) stabilizátory 

ramenního kloubu, tj. svaly kolem ramenního kloubu. Jedná se o m. deltoideus, m. 

trapezius, m. latissimus dorsi, m. pectoralis major a svaly rotátorové manţety (m. 

supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor, m. subscapularis). Svaly rotátorové 

manţety pomáhají stabilizovat hlavici uvnitř jamky. Tato stabilizace vytváří osu, kolem 

které větší povrchové svaly ramenního kloubu uplatňují svoji sílu a funkci (3, 6, 15, 24).  

 

2.1.2 Pohyby ramenního kloubu  

 

Maximální rozsah pohybů je moţný za současných pohybů ve všech kloubech pletence. 

Pro optimální provedení pohybu je rozhodující také pozice trupu a pánevního pletence. 

Ramenní kloub umoţňuje pohyb ve třech stupních volnosti, tedy v šesti směrech 

pohybu. Osa kloubní jamky směřuje v neutrální pozici laterálně, ventrálně a lehce 

kraniálně. Plocha jamky svírá se sagitální rovinou 30°. Během abdukce do 90° se 

kloubní jamka stáčí o 10° dorzálně, při abdukci nad 90° cca o 6° ventrálně (6, 13, 28). 
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Pohyby v ramenním kloubu:  

 Flexe (150-170°)/extenze (40°) – pohyby kolem horizontální osy 

 Horizontální flexe (130-160°)/horizontální extenze (40-50°) – pohyby paţe 

v 90° abdukci 

 Abdukce (180°)/addukce (20-40°) – pohyby kolem sagitální osy. Při abdukci 

nad 90°dochází současně k zevní rotaci.  

 Zevní rotace/vnitřní rotace. Rozsah těchto pohybů závisí na stupni abdukce 

v ramenním kloubu. V nulové pozici je rozsah zhruba 60°, v 90° abdukci se 

rozsah zevní rotace zvyšuje na 90° a rozsah vnitřní rotace na 70°.  

 

Pro pletenec ramenní a jeho pohyb do elevace ve frontální rovině je 

charakteristický humeroskapulární rytmus. Jedná se o poměr velikosti pohybu ve všech 

spojích, především pak v glenohumerálním kloubu a skapulothorakálním spojení. Jejich 

poměr na celkovém pohybu je variabilní (28).  
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2.1.3 Charakteristika vybraných svalů  

 

2.1.3.1 Musculus trapezius  

 

Začátek: odstupuje od protuberantia occipitalis externa, od linea nuchae superior, 

popřípadě aţ linea nuchalis suprema, lig. nuchae a trnových výběţků krčních a hrudních 

obratlů aţ po trn Th12 včetně. 

Úpon:  

 Pars descendens, kraniální sestupný snopec, sestupující k zevnímu konci klíční 

kosti 

 Pars transversa, probíhající horizontálně ke spina scapulae 

 Pars ascendens, upínající se zdola na okraj spina scapulae, od vnitřního okraje 

aţ po tuberculum deltoideum 

Inervace: n. accessorius a k němu připojená vlákna plexus cervicalis z C2-C4.  

Funkce: sval podílející se na optimálním postavení lopatky. Pars transversa táhne 

lopatku k páteři (addukce lopatky), p. descendens táhne lopatku kraniomediálně 

(elevace) a p. ascendens ji posunuje kaudomediálně (deprese). Kontrakce všech 

svalových snopců fixuje lopatku k hrudní stěně. Při fixované horní končetině extendují 

sestupná svalová vlákna hlavu. Oboustrannou kontrakcí celého svalu dojde k vypnutí 

hrudníku.  

Funkční porucha tohoto svalu ovlivňuje postavení šíje spolu s postavením ramenního 

pletence (8, 13, 45).   
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2.1.3.2 Musculus deltoideus  

 

Plochý trojúhelníkový sval, kryjící ramenní kloub z ventrální, proximální, laterální i 

dorzální strany.  

Začátek:  

 Pars clavicularis začíná od zevní třetiny klíční kosti 

 Pars acromialis odstupuje od nadpaţku 

 Pars spinalis začíná od celé délky spina scapulae 

Úpon: tuberositas deltoidea humeri. Snopce akromiální a spinální části jsou sloţitě 

zpeřené a připojují se na šlašitá septa, která vstupují do svalu od začáteční i od úponové 

šlachy. 

Inervace: n. axillaris, kořenová inervace z C5, C6 

Funkce: akromiální část svalu se účastní abdukce, klavikulární ventrální flexe, abdukce 

a vnitřní rotace paţe. Spinální část provádí extenzi a zevní rotaci paţe. Svalové napětí 

m. deltoideus pomáhá fixovat hlavici humeru v kloubní jamce (8, 27, 45). 

 

2.1.3.3 Musculus Infraspinatus  

 

Začátek: fossa infraspinata 

Úpon svalu: svalové snopce sbíhají laterálně do míst, kde se šlacha svalu upíná do 

dorzální strany kloubního pouzdra a na střední fasetu tuberculum majus humeri. Mezi 

šlachou a kloubním pouzdrem bývá bursa subtendinea musculi infraspinati.  

Inervace: sval je inervován n. suprascapularis, kořenová inervace z C5 a C6. 

Funkcí m. infraspinatus je zevní rotace a pomocná addukce ramenního kloubu (8, 13).  
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2.1.3.4 Musculus pectoralis major  

 

Jde o mohutný sval, který pokrývá přední stranu hrudníku. Podle svých začátků se dělí 

na tři části:  

 pars clavicularis začíná od mediální třetiny klíční kosti 

 pars sternocostalis začíná od sterna a přilehlé části prvních šesti ţeber 

 pars abdominalis odstupuje od pochvy přímých břišních svalů 

Úpon: Snopce úponových šlach jednotlivých částí svalu se kříţí a sbíhají se k rameni, 

kde přecházejí v silnou šlachu, upínající se na crista tuberculi majoris humeri. Pars 

clavicularis se tak upíná vpředu a nejdistálněji, pars abdominalis vzadu a 

nejproximálněji. Vzniká tak dojem stočení šlachy o 180°. Dolní okraj svalu ohraničuje 

vpředu podpaţní jámu jakoţto plica axillaris anterior (ventralis), přední řasa axilární. 

Inervace: Nn. pectorales, lateralis et medialis, z pars supraclavicularis plexus brachialis; 

Funkce: pars clavicularis pomáhá při ventrální flexi (předpaţení), addukci a vnitřní 

rotaci. Pars sternocostalis et abdominalis addukuje paţi a vnitřně ji rotuje. Addukční 

činnost svalu se projeví i opačně – sval při fixované paţi zdvihá hrudník a je tedy 

typickým pomocným dýchacím (vdechovým) svalem (28, 45).  
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2.2 Nervosvalové funkce a jejich klinické vyšetření 

 

Svalový systém hraje významnou roli jako informační a adaptační prvek centrálního 

nervového systému (CNS). Jeho prostřednictvím je funkčně spojen s kloubním a 

interním systémem a s kůţí. Pochopení svalové funkce v souvislosti s řídícími procesy 

má proto pro terapii zcela zásadní význam (28).  

Funkci jednotlivých svalů nelze posuzovat pouze podle jejich síly nebo podle 

lokalizace jejich začátků a úponů, tedy pouze podle zákona mechaniky. Je třeba 

vycházet z organizace CNS. Sval je nutné definovat jednak z hlediska klasické 

kineziologie (tj. z hlediska toho, zda je flexorem, extenzorem apod.), a jednak 

z hlediska funkční kineziologie, pro kterou je sval „odrazem“ CNS, coţ znamená, ţe o 

něm nejlépe vypovídají globální svalové souhry, kvalita a distribuce svalového tonu. 

Vlivy z vyšších oblastí CNS, stejně tak jako vlivy z proprioceptorů, exteroceptorů, 

interoceptorů atd., se koordinují na úrovni spinální míchy a prostřednictvím α-

motoneuronů se uplatňují při svalové kontrakci. Souhrou těchto centrálních a 

periferních vlivů jsou zajišťovány jak mimovolní, tak i volní pohyby (14, 28, 45).  

Další cestou, která má vliv na hybnost, je cesta prostřednictvím gama systému, 

který je řízen descendentní částí retikulární formace mozkového kmene, 

prostřednictvím které působí regulační vlivy mozečku, bazálních ganglií a mozkové 

kůry. Podráţděním γ-motoneuronů, které vysílají vlákna ke svalovým vřeténkům, se 

zvýší dráţdivost vřetének, čímţ se znásobí mnoţství vzruchů, které se ve vřeténku tvoří. 

To pak působí reflexní cestou na synapse α-motoneuronů a vyvolává kontrakci buď 

přímo, nebo k ní spolu s dalším synaptickými vlivy přispívá (44, 45).  

Svalová činnost je tak sloţitým způsobem řízená nervovým systémem. Svalovou 

funkci tak lze chápat jako jakési vyjádření funkce CNS. Tímto se nepovaţuje za 

výkonný orgán motoriky sval, ale motorická jednotka (MJ), která představuje hlavní 

koordinační centrum centrálních a periferních vlivů. Sval je funkčně vnímán jako 

pokračování nervu, jako součást nervového systému. Senzitivní a motorické funkce jsou 

tak velmi úzce propojeny. Pro zdůraznění této závislosti je pouţíván termín 

senzomotorika (28).  
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Mezi motoneuronem a svalovými vlákny existuje nejen funkční, ale také 

strukturální vztah. Motoneuron je producentem látek udrţujících kontraktilní strukturu 

svalových vláken. Po přerušení nervu zásobujícího sval tak dochází k atrofii svalu a 

zániku motorické funkce. Jestliţe sval nepracuje delší dobu, dochází k atrofii 

z nečinnosti - atropfia ex inactivitate (28, 45, 49). 

Správné čití má pro pohyb zcela zásadní význam. Bez aferentní signalizace 

nelze koordinovaný pohyb vůbec provést. Působení na senzorické systémy 

(propriocepci, exterocepci, vestibulární aparát atd.) je proto základem 

fyzioterapeutických technik pouţívaných k reflexnímu ovlivnění motorických poruch. 

Kaţdá poloha, kaţdá terapie je zdrojem aferentní signalizace. Nejvýhodnější však je 

stimulace pomocí proprioceptorů, protoţe tyto receptory prakticky neznají adaptaci (45, 

48, 49). 

Různé kvality podnětů jsou zprostředkovány pomocí receptorů. V kůţi se 

nacházejí receptory pro dotyk (Meissnerova a Paciniho tělíska), tlak (Merkelovy disky a 

Ruffiniho tělíska) a volná nervová zakončení registrující termické, mechanické a 

chemické stimuly. Mezi proprioceptory (hluboké receptory) patří svalová vřeténka 

reagující na protaţení svalu, Golgiho šlachová tělíska registrující změnu napětí svalu a 

svalovou kontrakci, Paciniho tělíska zaznamenávající pohyb v kloubu a dále řada 

nociceptorů citlivých na těţkou deformaci, extrémní změnu polohy kloubu či zánět. 

Propriocepce nemá sémantický obsah, lze ji proto těţko vnímat a popsat slovy. Dá se 

říci, ţe se jedná o uvědomování si svalového napětí, polohy končetin vzhledem k tělu i 

okolí, uvědomování si změny polohy v okolí a rychlosti této změny (28, 44, 45).  

Vibrační čití, kinestezii (vnímání pohybu segmentu) a statestezii (vnímání 

polohy segmentu) zajišťují silně myelinizovaná vlákna zadního provazcového systému. 

Vlákna probíhají míchou bez překříţení aţ do nucleus gracilis a nucleus cuneatus na 

rozhraní krční a prodlouţené míchy. Po přepojení v těchto jádrech vzniká sekundární 

část dráhy běţící přes střední čáru a cestou lemniscus medialis končí v kontralaterálním 

talamu.  Hluboký tlak, algické a termické podněty z kůţe jsou vedeny slabě 

myelinizovanými a nemyelinizovanými vlákny, které obsahuje spinothalamický systém. 

Po přepojení v neuronech zadních rohů kříţí střední čáru na úrovni svého vstupu do 

míchy (event. o několik málo segmentů výše či níţe), dále probíhají kontralaterálně a 

vzestupně jako tractus spinothalamicus ventralis et lateralis do thalamu (28).  
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Ne všechny modality čití jsou vnímány stejně intenzivně. Tak např. porucha 

propriocepce můţe dlouho unikat pozornosti, i kdyţ pacient někdy vnímá důsledek této 

poruchy. Vyšetření propriocepce zahrnuje vyšetření polohocitu (statestezie), pohybocitu 

(kinestezie) a vnímání vibrací. Jedná se o subjektivní vyšetření, hodnocené pacientem. 

Vyţaduje proto spolupráci pacienta (28, 44, 45). 

Poraněním kloubu dochází nejen k poškození kloubních a vazivových struktur, 

ale současně také ke změně aferentní signalizace z postiţeného segmentu. Porucha nebo 

změna aferentního vstupu vede ke změnám v regulačních mechanismech. Dochází 

k narušení mechanické a neuromuskulární stabilizace kloubu, coţ s sebou přináší změnu 

kinematiky kloubu a opakovaná zranění s progresí degenerativních změn. V literatuře 

popisují jako první změnu propriocepce Smith a Brunolli (47). 
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2.3 Nestabilita kloubu, luxace ramenního kloubu 

 

Kloubní nestabilita neboli neschopnost udrţet hlavici centrovanou do glenoidální 

jamky, se projevuje jako subluxace a luxace. V případě subluxace není přerušen kontakt 

hlavice humeru s jamkou, dochází k translaci, pacient můţe cítit krátkodobé lupnutí, 

přeskočení, zatímco u luxace dochází ke kompletnímu oddělení kloubních ploch (28). 

Luxace ramenního kloubu je relativně častým poraněním ramenního pletence 

(46). Incidence tohoto poranění je uváděna v rozmezí 2-8% populace. Ve většině 

případů jde o traumatickou, tzv. dolní přední (anteriorní) luxaci (12), kdy při pouţití 

nadměrné síly, překročení tolerance či vazivové nedostatečnosti dolního 

glenohumerálního vazu dochází k luxaci. Vzácněji je hlavice humeru luxována dozadu - 

posteriorní luxace (17). V ojedinělých případech dochází ke kraniokaudální či 

multidirekcionální (habituální) luxaci. Habituální luxace vzniká zpravidla na podkladě 

vrozených vad, systémových chorob, při parézách plexus brachialis, hemiparéze či 

psychiatrických chorobách (28, 40, 46).  

K příznakům luxace patří deformita kloubu, omezení pohybu, pruţení při snaze 

o pasivní pohyb. Časté je spojení luxace s poraněním kosti neboli luxační zlomenina. 

Můţe dojít k poranění nervů, paréze nebo cévy, ischémii (12, 28, 40). 

V literatuře je uváděno velké mnoţství lézí spojených s nestabilitou ramenního 

kloubu. Nejčastěji (v 87%) se vyskytuje Bankartova léze (poranění přední části labra 

s odtrţením glenohumerálního ligamenta a periostu), následuje poranění kloubního 

pouzdra (79%), Hill-Sachsův defekt (68%), poranění glenohumerálních ligament (55%), 

poranění rotátorové manţety (14%) a SLAP léze (Superior labral anterior to posterior, 

7%), coţ jsou různě rozsáhlé trhliny horního obvodu labra (7, 12, 41, 43).  

Nedojde-li ke zhojení těchto struktur, ať jiţ z důvodu nedostatečné délky fixace 

nebo příliš velkému rozsahu poranění, vzniká nestabilita kloubu a dochází 

k recidivujícím luxacím v kloubu (28). Opakované luxace postupně poškozují kloub 

(51).  
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2.3.1 Klinické vyšetření ramenního kloubu 

 

Klinické vyšetření ramenního kloubu se opírá o anamnézu, palpační vyšetření 

jednoduchých struktur a napětí ve svalech pletence ramenního, aspekční vyšetření 

kontury ramene a postavení jednotlivých částí ramenního kloubu (lopatky, humeru a 

klíčku) v klidu a během pohybu a vyšetření instability (28).   

Instabilita se dá testovat velkým mnoţstvím testů. Testy vycházejí 

z mechanismu úrazu, kdy k přední luxaci dochází při abdukci a zevní rotaci paţe, 

k zadní luxaci při addukci a vnitřní rotaci. Pro přední instabilitu je to Apprehension test, 

Relocation test, Rockwood test a Přední zásuvkový test. Pro testování zadní instability 

pouţíváme Zadní zásuvkový test nebo Jerk test. K diagnostice ruptury labrum 

glenoidale se pouţívá Clunk test. Dále vyuţíváme testy pro kaudální (inferiorní) a 

multidirekcionální instabilitu (17, 28, 45). 

Klasické rentgenové vyšetření je prováděno ve třech projekcích: předozadní, 

ypsilonová (Outlet View) a axilární. Axilární projekce zobrazí anatomický tvar jamky, 

předního okraje glenoidu, event. posttraumatické malformace či Hill-Sachsův defekt. 

Standardně provedené CT popř. magnetická rezonance či MR artrografie podají detailní 

informace (12, 40).  

 

2.3.2 Léčba traumatické přední luxace 

 

Efektivní diagnostika, léčba a fyzioterapie poranění ramenního kloubu spočívá 

v pochopení mechanismu zranění.  

Cílem terapie po poranění kloubu by mělo být obnovení funkční stability 

ramenního kloubu. Funkční stabilita ramenního pletence je závislá na zatíţení 

vazivových ploch, kvalitě vazivově svalového systému s funkční koordinací 

pletencových svalů a v nemalé míře také na kvalitě centrální nervové soustavy. Porucha 

funkční stability zahrnuje souhru narušení mechanické stabilizace spolu s poruchou 

aferentní signalizace. Optimální volbou léčby je tedy kombinace operačního řešení 
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s následnou rehabilitací. Tím je terapie zaměřena jak na obnovu mechanické stability, 

tak i na poruchu či změnu aferentní signalizace (28, 31, 41, 43, 47).  

V literatuře je poslední dobou uvedena řada prací, srovnávajících konzervativní 

postup, otevřený přístup i artroskopické řešení.  

 

2.3.2.1 Konzervativní léčba 

 

Konzervativní léčba akutní traumatické luxace spočívá v repozici, kterou je nutné 

provést velmi šetrně, popřípadě i v krátkodobé celkové anestezii (28, 46). Následuje 

fixace pletence ramenního a intenzivní rehabilitace. Končetina se fixuje na dobu 3-4 

týdnů, tj. po dobu, kdy probíhá hojení měkkých tkání. Fyzioterapie se zaměřuje na 

moţné symptomy vznikající na podkladě instability, ale především spočívá v aktivaci 

dynamických stabilizátorů ramenního kloubu ve snaze kompenzovat laxicitu statických 

stabilizátorů (5, 8, 11, 28, 29, 31, 32). Dlouhou dobu se končetina fixovala v abdukci a 

vnitřní rotaci ramenního kloubu. Řada prací uveřejněných v poslední době se však 

přiklání k fixaci ramenního kloubu v abdukci a zevní rotaci. Imobilizace v zevní rotaci, 

ve srovnání s konvenčními metodami fixaci, umoţňuje lepší zhojení kloubního pouzdra 

a tím niţší riziko recidiv (22, 28, 41, 43). V době fixace je terapie zaměřena na okolní 

volné segmenty – krční a hrudní páteř, loket, zápěstí a ruku. Povolen je pasivní pohyb 

do 90° flexe ramenního kloubu. Kontraindikována je zevní rotace, extenze i vnitřní 

rotace. Z fyzikální terapie je indikována kryoterapie a klidová galvanizace (28). Po 

odstranění fixace lze terapii cílit přímo na glenohumerální kloub. Od 5. - 6. týdne jsou 

povoleny aktivní pohyby s dopomocí, postupně se přidávají aktivní pohyby v sagitální 

rovině a do vnitřní rotace proti lehkému odporu téměř v celém rozsahu pohybu, do 

abdukce je pohyb povolen do 45°. Od 8. týdne se pohyb do abdukce pozvolna zvětšuje 

do 90°. Začíná se s pohybem do zevní rotace. Maximální pohyby do abdukce a zevní 

rotace jsou kontraindikovány do 3 měsíců po zranění (11, 28, 29, 46). 

Konzervativní postup, zejména u mladých pacientů, je zatíţen vysokým rizikem 

pozdější nestability. U pacientů do 30 let je riziko luxace 17-96%. U mladých jedinců je 

tak většinou indikováno operační řešení (2, 7, 30, 40, 41, 43, 46).  
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2.3.2.2 Operační léčba 

 

Operační řešení je zaměřeno na obnovu mechanické stability, tj. na obnovu kloubních a 

vazivových struktur. Operační léčba přední traumatické luxace ramenního kloubu 

zahrnuje celou řadu otevřených a artroskopických přístupů.  

Otevřené operační přístupy, zahrnující výkony na labru, kloubním pouzdru a na 

svalech, byly donedávna poměrně úspěšnými v prevenci recidivující luxace a byly proto 

dlouho povaţovány za „zlatý standard“ (12, 41). Ve snaze řešit některé nevýhody 

spojené s těmito postupy byly vyvinuty artroskopické postupy. První zkušenosti 

s těmito technikami nebyly zcela příznivé. Statisticky byla vyšší procenta recidiv ve 

srovnání s otevřenými technikami. Hledaly se tak nové způsoby stabilizací, nové kotvící 

materiály, stehy, nástroje. Pokroky v artroskopickém vybavení a zlepšení 

artroskopických technik postupně vedly ke zvýšení popularity artroskopické stabilizace. 

Mezi výhody, kterými se nyní tyto techniky mohou pyšnit, patří kratší doba operace, 

menší ztráta krve, sníţení pooperačních komplikací a kratší doba hospitalizace, moţná 

eliminace sníţení rozsahu pohybu daného segmentu a v neposlední řadě kosmetický 

efekt. Nelze opomenout ani moţnost přesné diagnostiky léze díky artroskopii. Lze tak 

konstatovat, ţe artroskopická stabilizace je jiţ propracovanou technikou s minimálním 

procentem recidiv (2, 30, 46).  
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2.4 Artroskopická stabilizace ramenního kloubu 

 

Při artroskopické stabilizaci ramenního kloubu lze vyuţít jak celkové, tak i lokální 

anestezie. Pouţívají se dvě základní polohy pacienta. Poloha na boku se zavěšením 

poraněné končetiny ve speciálním drţáku v 40-50° abdukci a 20° flexi ramenního 

kloubu nebo poloha v polosedě, tzv. „Beach chair“ pozice (12, 40, 46). 

Postupem času bylo vystřídáno několik technik, od transglenoidálních ukotvení 

stehů (Caspari technika) po nové moţnosti ukotvení stehů. V současné době je 

nejrozšířenější technikou pouţívání fixačních implantátů ve tvaru kotviček. Zavádějí se 

do přední hrany glenoidální jamky. Jimi jsou protaţeny stehy, kterými se přitahuje 

odtrţené kloubní pouzdro, popřípadě labrum glenoidale k hraně glenoidální jamky. 

Kotvičky se zavádí na zavedené vlákno či se pouţívají kotvičky s jiţ navlečeným 

vláknem. Většinou je pouţito 2-3 kotviček se třemi a více vstřebatelnými nebo i 

nevstřebatelnými stehy. V případě rozsáhlejších lézí je třeba více kotviček. Pomocí 

vypínaných glenohumerálních vazů, které jsou součástí předního kloubního pouzdra, se 

kloubní pouzdro vypíná do původního tvaru. Aby došlo ke zhojení přitaţené tkáně, 

okraje jamky i kloubního pouzdra musí být předem okrvaveny. Vytvoří se tak vazivová 

tkáň, umoţňující zahojení přitaţeného kloubního pouzdra ke kostěnému okraji kloubní 

jamky (2, 7, 30, 40, 41, 46). 
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2.5 Fyzioterapie po artroskopické stabilizaci  

 

Z pohledu terapeuta je terapie po artroskopické stabilizaci podobná konzervativní 

terapii. V pooperačním období je kloub fixován v abdukci a vnitřní rotaci ramenního 

kloubu spolu s flexí loketního kloubu. Tím umoţníme zhojení přitaţené tkáně, které 

trvá 6 týdnů (5, 11, 28, 29, 31, 32).  

 

Terapie obvykle probíhá ve 4 fázích:  

1. Fáze: 0-2. týden po operaci: končetina se fixuje v ortéze. Tu je povoleno 

odkládat pouze při terapii. Fyzioterapie je zaměřena na uvolnění měkkých tkání 

pletence ramenního. Povolen je pasivní pohyb do 90°flexe ramenního kloubu. 

Aktivně můţe pacient cvičit s rukou a prsty.  

2. Fáze: 2-5. týden: postupně se povoluje odkládání ortézy, začíná se zvyšovat 

rozsah pohybu v kloubu. Terapeuticky se provádí kývavé pohyby a stabilizační 

cviky, pasivní pohyby. Okolo 3. týdne se začíná s vnitřní rotací s rukou za zády. 

Zevní rotace je tolerována v neutrální pozici do 30° flexe v ramenním kloubu se 

supinací. Kontraindikována je zevní rotace v abdukci a extenze v ramenním 

kloubu.   

3. Fáze: 5-8. týden: fáze zahrnující aktivní pohyby s dopomocí. Postupně se 

přidávají aktivní pohyby v téměř celém rozsahu pohybu, vyuţívá se dynamické 

stabilizace, postizometrická relaxace, protahování do flexe, vnitřní rotace a 

horizontální addukce. Zvyšuje se rozsah zevní rotace v neutrální poloze, stále je 

však kontraindikována zevní rotace v abdukci.  

4. Fáze: 8-12. týden: v této fázi je jiţ povolena plná zátěţ včetně abdukce se zevní 

rotací v ramenním kloubu. 

 

Zdá se však, ţe tato „tradiční terapie“ je nedostatečná pro návrat ke sportovním 

aktivitám. Lehard a Henry proto „tradiční terapii“ doplnily o tzv. „funkční terapii“ (31). 

Funkční terapie vede k obnovení aferentní signalizace kloubu. Hlavním principem 



30 

 

terapeutického postupu je zapojení kloubu do tělesného schématu a ovlivnění 

reaktibility senzomotorického okruhu. Prostřednictvím technik dynamické 

neuromuskulární stabilizace tak ovlivňujeme funkci svalu v jeho posturálně lokomoční 

funkci (28, 45).  
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2.6 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace  

 

2.6.1 Historie 

 

Historie konceptu sahá do roku 1946. Vychází ze zkušeností amerického 

neurofyziologa, Dr. Hermana Kabata (1913-1995), jehoţ cílem bylo vyvinout přístup 

umoţňující analyzovat a hodnotit pohyb. 

Koncept byl zprvu ovlivněn novátorskými a tehdy kontroverzními metodami 

Australské sestry E. Kenny, která zvláštním cvičením významně ovlivňovala léčebný 

proces u poliomyelitidy. Z hlediska funkčního přístupu měla nová metoda zásadní 

teoretický vliv na rehabilitaci. Postrádala však neurofyziologické zdůvodnění. To 

přinesly aţ práce Charlese Sherringtona (1857-1952).  

Nově vznikající technika upoutala pozornost bohatého průmyslníka Henryho 

Kaisera, jehoţ syn trpěl roztroušenou sklerózou. V roce 1946 společně s Dr. Kabatem 

zaloţil Kaiser-Kabat Institute ve Washingtonu, DC. V roce 1948 byl otevřen další 

Kaiser-Kabat Institut ve Vallejo (Kalifornie). Třetí institut byl zaloţen v Santa Monice 

v Kalifornii v roce 1950. V prosinci roku 1945 se Maggie Knott (1918-1978) stala první 

fyzioterapeutkou, která začala pracovat po boku Dr. Kabata. Po příjezdu do Vallejo 

v roce 1948 začala vyučovat techniku PNF další fyzioterapeuty. V témţe roce byl 

otevřen postgraduální program, věnující se tomuto konceptu. Tento program existuje i 

dnes a stále se věnuje teoretickému i praktickému vzdělávání terapeutů z celého světa. 

Od roku 1979 stojí v čele školících pracovišť ve Vallejo Marie Louise Mangold (1, 20, 

21, 28, 50). 

V roce 1952 se k Dr. Kabatovi a Maggie Knott připojila Dorothy Voss (1914-

1996). V 60. letech 20. století doplnily M. Knott a D. Voss koncept PNF o 

ontogenetickou vývojovou pohybovou řadu. Tyto cvičební postupy jsou na rozdíl od 

jiných obdobných postupů určeny pro dospělé osoby (28).  
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2.6.2 Základní principy 

 

Základním neurofyziologickým mechanismem PNF je cílené ovlivňování motorických 

neuronů předních míšních rohů prostřednictvím aferentních impulsů přicházejících ze 

svalových, šlachových a kloubních proprioreceptorů. Stimulace proprioreceptorů 

podporuje či urychluje odpověď nervosvalového systému. Dosahuje se jí pomocí 

různých hmatů, pasivních či aktivních pohybů, pomocí dynamické či statické aktivace 

svalů proti vhodně přizpůsobenému odporu (20, 28).  

Kromě toho jsou motorické neurony současně ovlivňovány prostřednictvím 

eferentních impulsů z vyšších mozkových center, které reagují na impulsy přicházející 

z taktilních, zrakových a sluchových exteroreceptorů.  

Technika vyuţívá spolupráce velkých svalových skupin. Sval je při pohybu 

posílen synergisty, dále potřebuje tzv. „stabilizátory“, tj. svaly stabilizující určitý bod, 

ke kterému se daný sval kontrahuje (28). Zásadou je snaha o mobilizaci nevyuţitých 

rezerv centrálního nervového systému v oblasti motorických funkcí. Koncept tak 

zahrnuje motorické učení a funkční udrţení nově získané činnosti, vyuţívá progrese 

motorického chování, které umoţňuje vytvářet a znovu vytvářet strategie efektivního 

funkčního pohybu (1, 20, 28). 

Vzhledem k tomu, ţe neurofyziologický koncept PNF vychází ze zásady, ţe 

mozek „myslí“ v pohybech a ne v jednotlivých svalech, základním stavebním kamenem 

PNF jsou pohybové vzorce (28). Pro ně je charakteristické, ţe jsou vedeny diagonálním 

směrem se současnou rotací a vycházejí z aktivit denního ţivota. Pro hlavu, krk, horní a 

dolní část trupu a končetiny jsou určeny dvě diagonály. Kaţdá z nich je tvořena dvěma 

antagonistickými pohybovými vzorci (flekční nebo extenční). Pohybový vzorec 

obsahuje vţdy tři pohybové sloţky v různých kombinacích (flexi nebo extenzi, addukci 

nebo abdukci, zevní nebo vnitřní rotaci).  

Při reedukaci pohybu je cílem provedení vzorce v celém rozsahu pohybu 

v normálním časovém sledu pohybu (řada svalových kontrakcí, které jdou při pohybu 

po sobě v určitém pořadí, tzv. timing), který umoţní provést pohyb koordinovaně (1, 

20, 28, 50). 
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2.6.3 Facilitační postupy  

 

K facilitaci se vyuţívá proprioceptivní a exteroceptivní stimulace (20, 21). Vyuţívá se 

tak: 

 svalové protažení: vyvolává či posiluje svalové kontrakce, můţe inhibovat 

antagonisty 

 stimulace kloubních receptorů: trakce (zesiluje svalovou aktivitu a usnadňuje 

pohyb), komprese (podporuje kloubní stabilitu)  

 manuální kontakt, taktilní stimulace: umoţňuje dobré vedení, a tím i 

provedení pohybu. Terapeut můţe provádět pasivní pohyby, pohyby při kterých 

dopomáhá aktivnímu pohybu nebo manuálním kontaktem usměrňuje aktivní 

pohyby pacienta.  

 sluchová stimulace: usnadňuje aktivní motoriku 

 zraková stimulace: pacient sleduje drţení a pohyb 

 přizpůsobený mechanický odpor: stimuluje svalovou kontrakci, zlepšuje 

motorickou kontrolu, zvyšuje sílu a vytrvalost. Terapeut kladený odpor neustále 

přizpůsobuje vzhledem k aktuální síle pacienta a potřebnému účinku. Odpor 

můţe být kladen v celé dráze pohybu nebo jen v některé části pohybu nebo jeho 

sloţce (21). Aktivní pohyb svalu proti maximálnímu zevnímu odporu působí 

nejen na samotný sval, ale i na aktivitu okolních svalů tím, ţe sniţuje práh jejich 

dráţdivosti a facilituje jejich pohyb (20). Voss et al. (50) definují maximální 

odpor při izometrické kontrakci jako největší odpor, který můţe být aplikován, 

aniţ by došlo k přerušení pacientova drţení. Pokud terapeut aplikuje nadměrný 

odpor, můţe dojít k excentrické kontrakci daných svalů nebo kokontrakci 

agonistů a antagonistů (obrana proti přerušení polohy zapojením všech svalů 

s cílem dosaţení stabilizace). Zdůrazňují, ţe velmi záleţí na zručnosti terapeuta, 

na jeho schopnostech vnímat moţnosti pacienta a adekvátně mu klást odpor. 

Velikost manuálního odporu se nedá změřit. Do hry tak vstupuje velké mnoţství 

technicky nepostihnutelných faktorů, jako je zručnost terapeuta, tlak, kterým 
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působí, vztahy mezi nastavením segmentů horní končetiny, směrové 

komponenty odporu, efekt gravitace.  

 

Náleţitě aplikovaný odpor tak vede k iradiaci a posílení. Iradiace je definována 

jako šíření odpovědi na stimulaci (1, 21). Touto odpovědí můţe být zvýšená facilitace 

(kontrakce) nebo inhibice (relaxace) v synergistických svalech pohybového vzorce. 

Reakce se zvyšuje s rostoucí intenzitou a délkou trvání podnětu. Svalová aktivita 

silnějších svalů umoţní obnovení aktivity slabých nebo inaktivních svalů. Toto můţe 

být důleţitou a efektivní součástí terapie, pokud je cílem zlepšit svalovou funkci 

imobilizované a bolestivé končetiny jiţ v časné fázi po operaci. Zastánci konceptu PNF 

tvrdí, ţe je to nepřímý způsob, jak navodit izometrickou kontrakci ve svalech 

kontralaterální imobilizované končetiny. Pomocí toho se dá předejít sníţení počtu 

funkčních motorických jednotek a tím svalové atrofii svalů imobilizované končetiny. 

Dosáhnout toho lze aktivací zdravé končetiny či jiných částí těla (37). V případě 

konceptu PNF jde o aktivaci v adekvátních pohybových vzorcích s adekvátně kladeným 

odporem (34, 37). Vyuţití iradiace tak můţe být důleţitou a efektivní součástí terapie, 

pokud je cílem terapie zlepšit svalovou funkci imobilizované a bolestivé končetiny jiţ 

v časné fázi po operaci.  

V literatuře existuje několik studií zabývajících se fenoménem iradiace 

v souvislosti s PNF (18, 19, 34, 42). Zatím nebyl zcela jasně prokázán vliv aktivace 

agonistů či antagonistů na kontralaterální končetině. Jak uvádí Pink (37) ve své práci, 

Kruse and Matthews, Brunnstrom a Sherrington ve svých uveřejněných pracích tvrdí, ţe 

efekt cvičení je u horní končetiny výrazný v agonistických svalech kontralaterální 

končetiny. To se však rozchází s cvičením zápěstí, kde Hellebrandt společně s dalšími 

autory uvádí efekt v antagonistických svalech kontralaterální končetiny. Studie 

provedené na dolních končetinách podporují výraznější efekt cvičení v agonistických 

svalech kontralaterální končetiny. Pokud je během cvičení kladen veliký odpor, svalová 

aktivita přechází aţ na svalstvo trupu (10). Nicméně, všechny výše uvedené práce se 

zabývají iradiací pouze z hlediska aktivace kontralaterální končetiny.  

Literatura (18, 19, 37) uvádí, ţe 10-20% MVC by mělo mít účinek pro udrţení 

stupně svalového tonu končetiny, která je dočasně znehybněna. Pink (37) ve své práci 

dále cituje Panina et al., kteří povaţují hodnotu pod 20% MVC za nedostatečnou.  
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V rámci PNF je často vyuţíván také fenomén tzv. sukcesivní (následné) 

indukce, která spočívá ve zlepšení fyziologických podmínek (excitability) pro aktivaci 

agonistických svalů pomocí předřazené kontrakce příslušných antagonistů (Pavlů, 2002) 

 

2.6.4 Techniky PNF 

 

V této metodě je vypracováno sedm druhů posilovacích (Výdrţ – relaxace – aktivní 

pohyb, Pomalý zvrat, Pomalý zvrat – výdrţ, Rychlý zvrat, Opakované kontrakce, 

Rytmická stabilizace, Sled s důrazem) a čtyři druhy relaxačních technik (Kontrakce – 

relaxace, Výdrţ – relaxace, Pomalý zvrat – výdrţ – relaxace, Rytmická stabilizace). 

Dále se vyuţívá Rytmické startování pohybu, tzv. „Pumping  effect“. Tato technika 

zahrnuje volní relaxaci, pasivní pohyby a opakované izotonické kontrakce agonistů.  

Cílem posilovacích technik je především zlepšení schopnosti iniciace pohybu, 

svalové síly, stability kloubů, sníţení unavitelnosti svalu, zvyšování rozsahu pohybu a 

zlepšení svalové koordinace. Mezi indikace těchto technik patří např. potíţe se 

zahajováním pohybu, oslabení svalů, hypertonus, kloubní instabilita, poruchy 

propriocepce a koţního čití apod.  

Cílem relaxačních technik je redukce zvýšeného svalového tonu, zvětšení 

pohybového rozsahu, odstranění či zmírnění bolesti. K indikacím relaxačních technik 

řadíme např. spasticitu a omezení pohyblivosti, bolestivá omezení pohyblivosti 

v kloubech způsobený zvýšeným svalovým napětím (1, 20, 21, 50).  

 

Rytmická stabilizace jako posilovací technika  

 Izotonická kontrakce agonistického vzorce proti maximálnímu odporu do místa 

oslabení 

 Izometrická kontrakce agonistického i antagonistického vzorce proti odporu, 

poslední odpor je dán proti izometrickému odporu agonistického vzorce  

 Izotonická kontrakce agonistického vzorce proti maximálnímu odporu (20, 21) 
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2.6.5 Indikace a kontraindikace PNF  

 

Indikace  

 onemocnění centrálního nervového systému: sclerosis multiplex, ataxie, 

centrální parézy, poranění míchy 

 poškození periferních nervů, ortopedické poruchy, degenerativní postiţení 

páteře a periferních kloubů, stavy po operacích páteře, kyčelních a kolenních 

kloubů, traumatická poškození pohybového aparátu, stavy po zlomeninách, 

poranění vazů, šlach a svalů, po amputacích, svalové atrofie a kloubní 

kontraktury po delším znehybnění (1, 21, 50) 

 

Kontraindikace 

 závaţná kardiovaskulární onemocnění 

 metastazující zhoubné nádory 

 horečnaté stavy 

 aplikace odporů distálně od místa zlomeniny (1, 21, 50) 
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2.6.6 II. diagonála horní končetiny 

 

Jelikoţ práce vyuţívá právě tuto diagonálu, je zde tato diagonála detailně popsána.  

 

2.6.6.1 II. diagonála horní končetiny, flekční vzorec 

 

Výchozí poloha 

 Prsty: flexe a addukce směrem ulnárním 

 Palec: flexe a vnitřní rotace směrem ulnárním (opozice) 

 Zápěstí: flexe s ulnární dukcí 

 Předloktí: pronace 

 Loket: extenze 

 Rameno: extenze, addukce, vnitřní rotace 

 Lopatka: abdukce a vnitřní rotace dolního úhlu 

 Acromion: anteriorní deprese 

 Clavicula: anteriorní rotace a deprese, přiblíţena ke sternu 

 

Pohybové komponenty 

 Prsty: extense a abdukce směrem radiálním (m. extensor digitorum communis, 

m. extensor indicis proprius, mm. interossei dorsales, mm. lumbricales)    

 Palec: extense, abdukce a externí rotace směrem radiálním (abdukce v rovině 

dlaně)   

 (m. extensor pollicis longus, m. extensor pollicis brevis, m. abductor pollicis 

longus, mm. interosseus dorsalis) 
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 Zápěstí: extense s radiální dukcí (m. extensor carpi radialis longus et brevis) 

 Předloktí: supinace (m. brachioradialis) 

 Loket: zůstává nataţený 

 Rameno: flexe, abdukce, zevní rotace (m. teres minor, m. supraspinatus, m. 

infraspinatus, m. deltoideus pars acromialis) 

 Lopatka: addukce a vnější rotace dolního úhlu (m. trapezius pars descendens, 

transversa, ascendens) 

 Acromion: posteriorní elevace 

 Clavicula: posteriorní rotace a elevace, vzdaluje se od sterna 

 

Manuální kontakt 

 Stejnostranná (ipsilaterální) ruka terapeuta: „háčky“, tj. na dorzolaterální straně 

prstů probanda, na jejich distální části 

 Druhostranná (kontralaterální) ruka terapeuta: na anterolaterální straně paţe, 

lumbrikální kontakt 

 

Příklad povelů: „Začněte točit ruku za palcem, natahujte prsty, prsty od sebe. Zápěstí 

točte za palcem, palec je v rovině dlaně. Zvedejte paţi nahoru stranou, lopatku 

přitahujte k páteři, rameno k uchu.“ (21) 

 

Varianta s extenzí loketní 

 Výchozí poloha: stejná jako u základního vzorce + flexe v loketním kloubu 

 Pohybové komponenty: stejné jako u základního vzorce + extenze v loketním 

kloubu 

 Manuální kontakt: stejný jako u základního vzorce 
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 Hlavní svalové komponenty: loket – m. triceps brachii pars lateralis, m. 

anconeus 

 Moţné povely: „Začněte točit ruku za palcem, natahujte prsty, prsty od sebe. 

Zápěstí točte za palcem, palec je v rovině dlaně. Natahujte loket, zvedejte paţi 

nahoru stranou, lopatku přitahujte k páteři, rameno k uchu.“ (21) 

 

Varianta s flexí loketní 

 Výchozí poloha: stejná jako u základního vzorce 

 Pohybové komponenty: stejné jako u základního vzorce + flexe v loketním 

kloubu 

 Manuální kontakt: stejný jako u základního vzorce 

 Hlavní svalové komponenty: m. biceps brachii jako flekční komponenta ramenní 

a loketní, m. brachioradialis jako flekční komponenta loketní 

 Moţné povely: „Začněte točit ruku za palcem, natahujte prsty, prsty od sebe. 

Zápěstí točte za palcem, palec je v rovině dlaně. Krčte loket, zvedejte paţi 

nahoru stranou. Lopatku přitahujte k páteři, rameno k uchu.“ (21) 

 

 

2.6.6.2 II. diagonála horní končetiny, extenční vzorec 

 

Výchozí poloha 

 Prsty: extense a abdukce směrem radiálním 

 Palec: extense, abdukce a externí rotace směrem radiálním (abdukce v rovině 

dlaně)   

 Zápěstí: extense s radiální dukcí  
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 Předloktí: supinace  

 Loket: zůstává nataţený 

 Rameno: flexe, abdukce, zevní rotace 

 Lopatka: addukce a vnější rotace dolního úhlu 

 Acromion: posteriorní elevace 

 Clavicula: posteriorní rotace a elevace, vzdaluje se od sterna 

 

Pohybové komponenty 

 Prsty: flexe a addukce směrem ulnárním (m. flexor digitorum superficialis, m. 

flexor digitorum profundus, mm. interossei palmares, mm. lumbricales)  

 Palec: flexe a vnitřní rotace směrem ulnárním, opozice (m. flexor pollicis longus 

et brevis, m. opponens pollicis, m. palmaris brevis)  

 Zápěstí: flexe s ulnární dukcí (m. flexor carpi ulnaris, m. palmaris longus) 

 Předloktí: pronace (m. pronator teres) 

 Loket: extenze 

 Rameno: extenze, addukce, vnitřní rotace (m. subscapularis, m. pectoralis 

major – pars sternalis) 

 Lopatka: abdukce a vnitřní rotace dolního úhlu (m. pectoralis minor, m. 

subclavius (působí na klíček) 

 Acromion: anteriorní deprese 

 Clavicula: anteriorní rotace a deprese, přiblíţena ke sternu 
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Manuální kontakt 

 Ipsilaterální (stejnostranná) ruka terapeuta na dlani probanda 

 Druhostranná ruka terapeuta: na posteromediální straně paţe (lumbrikální 

kontakt) 

 

Příklad povelů: „Začněte točit ruku za malíkem, zavírejte prsty (palec dávejte proti 

ostatním prstům). Zápěstí točte za malíkem, stahujte celou paţi dolů k protilehlému 

boku. Lopatku dávejte od páteře, rameno od ucha.“ (21) 

 

Varianta s extenzí loketní 

 Výchozí poloha: stejná jako u základního vzorce + flexe v loketním kloubu 

 Pohybové komponenty: stejné jako u základního vzorce + extenze v loketním 

kloubu 

 Manuální kontakt: stejný jako u základního vzorce 

 Hlavní svalové komponenty: extenze v lokti: m. triceps brachii, m. anconeus  

 Moţné povely: „Začněte točit ruku za malíkem, zavírejte prsty (palec dávejte 

proti ostatním prstům). Zápěstí točte za malíkem, natahujte loket, stahujte celou 

paţi dolů k protilehlému boku. Lopatku dávejte od páteře, rameno od ucha.“ 

(21) 

 

Varianta s flexí loketní  

 Výchozí poloha: stejná jako u základního vzorce 

 Pohybové komponenty: stejné jako u základního vzorce + flexe v loketním 

kloubu 

 Manuální kontakt: stejný jako u základního vzorce 
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 Hlavní svalové komponenty: flexe v lokti: m. biceps brachii (caput brevis), m. 

brachioradialis 

 Moţné povely: „Začněte točit ruku za malíkem, zavírejte prsty (palec dávejte 

proti ostatním prstům). Zápěstí točte za malíkem, krčte loket, stahujte celou paţi 

dolů k protilehlému boku. Lopatku dávejte od páteře, rameno od ucha.“ (21) 
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2.7 Elektromyografie 

 

Elektromyografie (EMG) je metoda zaloţená na snímání povrchové nebo 

intramuskulární svalové aktivity. Kořeny této metody sahají do poloviny 17. století. 

Rozvojem počítačové techniky v posledním desetiletí jde o rutinně pouţívanou 

neurofyziologickou metodu (26, 35, 36, 39).  

 

EMG signál poskytuje:  

 Ukazatel svalové koordinace 

 Ukazatel síly vyvinuté svalovým stahem 

 Ukazatel míry svalové únavy (28) 

Výhodou této metody je relativně jednoduchý způsob provedení detekce. Naopak 

nevýhodou je moţné ovlivnění velikosti elektrického signálu nerespektováním 

technických poţadavků v oblasti detekce a zpracování signálu. Dále opomíjení vlivů 

dalších faktorů, které se na vzniku signálu podílejí. To můţe vést k nesprávnému 

výkladu a nesprávným závěrům (9). 

Elektrická aktivita svalu je obrazem nervosvalové excitace svalové tkáně na podnět 

z centrální nervové soustavy. Ve svalové buňce dochází k přeměně chemické energie na 

energii mechanickou a tepelnou. Jednotlivé akční potenciály, příslušné jednotlivým 

depolarizačním procesům jednotlivých svalových buněk, vyúsťují v charakteristický 

signál, který je moţný snímat na povrchu těla. U povrchové EMG prochází akční 

potenciály přes přilehlé svalové tkáně (hlavně tuk a kůţi), na jejichţ povrchu jsou 

detekovány.  

Akční potenciál (AP) motorické jednotky lze charakterizovat přechodnou změnou 

membránového potenciálu, ke které dochází na buněčné membráně neuronů a 

svalových buněk. Příčinou této změny je otevření sodíkových kanálů, coţ má za 

následek rychlé vtékání sodíkových iontů (Na
+
) dovnitř buňky po koncentračním spádu. 

AP je vlastně depolarizace předtím silně polarizované membrány. Po krátkém období 
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AP se ovšem začnou draslíkové ionty pohybovat opačným směrem a opět dojde 

k polarizaci (hyperpolarizaci) membrány.  

Je-li sval volně aktivován, AP se šíří k buňkám předních rohů míšních, kde je předáván 

motoneuronům. Při překročení prahu dráţdivosti se vzruch šíří neuritem ke skupině 

svalových vláken reagujících synchronním záškubem, který se po krátké době sám 

uvolní. Motorická jednotka pracuje podle zákona „vše nebo nic“ (26, 28, 44, 45).  

V klidu jsou motoneurony nastaveny na určitý stupeň excitability v závislosti na 

poloze, psychickém stavu a dechové fázi. Přestoţe v klidu nejsou motoneurony aktivní 

(na EMG je patrna nulová linie bez AP), určité napětí je ve svalu přítomno. 

Pravděpodobně se jedná o aktivaci kontraktilních pólů svalových vřetének nebo 

sporadickou aktivaci nepatrného počtu motorických jednotek (45).  

Jednotlivé motorické jednotky (MJ) se při pohybu aktivují asynchronně 

v lineární závislosti na vyvíjeném úsilí (Adrian-Bronckův zákon). Jednotlivé MJ mají 

vlastní rytmus výbojů. Frekvence jedné motorické jednotky je 6-25 AP/s (v závislosti na 

intenzitě kontrakce a druhu svalu). Zvyšování úsilí probíhá „prostorovou sumací“, 

neboli zvýšením počtu aktivních neuronů. Asynchronní aktivita realizuje plynulou 

gradaci vyvíjené síly. „Časová sumace“ znamená, ţe MJ vybíjejí vyšší frekvencí neţ 

obvykle. Tím se dosáhne krátkodobého zvýšení síly. Toho však lze díky stoupající 

únavě vyuţít pouze přechodně (24, 25, 45). Při volní kontrakci registruje elektroda 

potenciály jednotlivých motorických jednotek. Normálně prostorový a časový nábor 

různých motorických jednotek probíhá současně. Akční potenciály všech aktivních MJ 

zjistitelných pod elektrodou se elektricky překrývají a jsou pozorovány jako bipolární 

signál se symetrickým rozdělením kladných a záporných amplitud, tj. jako 

interferenční vzorec. Při zvětšování síly kontrakce se zvyšuje frekvence pálení jiţ 

aktivních motorických jednotek. Po dosaţení maxima se nabírají nové motorické 

jednotky aţ do vytvoření plného interferenčního vzorce. V závislosti na zvyšující se 

rychlosti kontrakce a velikosti síly tak dochází ke zvýšení amplitudy elektrického 

signálu. Amplituda EMG je přímo úměrná síle, kterou sval vykonává. Tato závislost 

však poskytuje pouze kvalitativní údaj o vztahu těchto proměnných. Nastupující únava 

je vyjádřená posunem výkonového spektra EMG signálu k niţším frekvencím. 

Hodnotu jednotlivých parametrů elektromyografického signálu ovlivňuje mnoho 

fyziologických faktorů (např. počet detekovaných aktivovaných motorických jednotek, 
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typ a průměr svalových vláken, hloubka a umístění aktivních svalových vláken uvnitř 

svalu, mnoţství tkáně mezi elektrodami a aktivními motorickými jednotkami, stabilita 

náboru a rychlost „pálení“ motorických jednotek apod.). Důleţitý je i vliv faktorů 

metodického postupu detekce a zpracování signálu (26, 28, 35).  

 

2.7.1 Rozdělení elektrod 

 

Elektrody dělíme podle charakteru pouţití na povrchové a jehlové. Povrchový EMG 

záznam informuje o průběhu rozdílu napětí na elektrodách. Povrchové EMG je méně 

zatěţující. Ve srovnání s jehlovými elektrodami umoţňuje globálnější posouzení 

elektrické aktivity svalu díky větší ploše, ze které je záznam získáván. Signál tak lépe 

vystihuje funkci svalu jak celku. Nejčastěji je pouţito bipolárních elektrod. Protoţe 

ţádná dosud pouţívaná elektroda nedovoluje snímat úplnou sumaci AP ze svalu, ale 

vţdy jen určitý podíl elektrické aktivity podle kapacitních moţností elektrod, je moţné 

pouze relativní posouzení intenzity svalové kontrakce (9, 26, 35).  

Kvalita EMG měření je závislá na správném očištění kůţe před měření a na 

správné poloze elektrod. Důleţitý je stabilní kontakt elektrod a nízká impedance kůţe 

(5-50 Ohm) mezi dvojicí elektrod. Špatný kontakt je příčinou toho, ţe je impedance 

mezi kůţí a elektrodou vysoká, nastává zeslabení a rušení elektrického signálu. 

Bipolární elektrody umoţňují eliminovat potenciální šum z okolních elektrických 

zdrojů. Signál je detekován ze dvou míst nad svalem. Třetí, zemnící elektroda, je 

umístěna na elektricky neutrálním místě tj. tam, kde je bioelektrická odezva co 

nejmenší. Obvyklá lokalizace elektrod je ve střední linii svalu přes největší bříško svalu, 

s detekčním povrchem orientovaným kolmo k průběhu svalových vláken (9, 26). 

Vzdálenost mezi detekčními elektrodami se doporučuje 1 cm. Karas a Otáhal (24) 

upozorňují na problém umístění snímacích bodů, kdy je těţké je přesně geometricky a 

funkčně definovat. Měl by však být umoţněn přenos těchto bodů z jednoho člověka na 

druhého při zachování úrovně jejich funkční reprezentativnosti. Dále musí být 

umoţněno z těchto bodů posuzovat u různých osob aktivitu sledovaného svalu 

jednotným způsobem. 
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2.7.2 Zpracování EMG signálu 

 

EMG signál z elektrod je přes různá elektronická zařízení, zabezpečující jeho zesílení, 

potlačení neţádoucích signálů, stálost a digitalizaci, veden aţ k PC obrazovce 

(osciloskopu), na které lze z výchylky potenciálu odečíst patřičné informace o činnosti 

svalu. Data zobrazená na obrazovce se současně ukládají do PC pro další zpracování 

(25, 26).  

 

Zesilovače EMG 

Hlavním významem zesilovačů je zamítnutí nebo odstranění neţádoucích artefaktů. 

Nejmodernější koncepce preferují pouţívání miniaturních zesilovačů, které jsou typicky 

vestavěné v kabelech nebo jsou umístěny na horní části aktivní elektrody. Hlavní 

myšlenkou pouţití zesilovačů nacházejících se blízko signálu je včasné zachycení 

signálu, jeho zesílení a zpracování na úrovni, která je méně citlivá na artefakty.  

Nezesílený záznam má na kůţi obvykle náboj mezi pár mikrovolty aţ 2-3 

milivolty. Zesilovači je signál obvykle zesílen na 500-1000 milivoltů. Vstupní 

impedance zesilovače by měla mít hodnotu nejméně 10x vyšší neţ impedance 

elektrody.  

 

Dalším důleţitým bodem je výběr správné vzorkovací frekvence. Napětí 

vstupního signálu musí být nejméně dvakrát tak vysoké, neţ je maximální očekávaná 

frekvence záznamu. Vzorkovací frekvence je tak alespoň 1000 nebo aţ 1500 Hz.  

 

Surový záznam jiţ obsahuje důleţité informace a můţe slouţit jako první 

objektivní informace a dokumentace svalové funkce. Zpracování EMG signálu je 

pouţíváno ke zvýšení spolehlivosti a platnosti poznatků. Matematickým zpracováním 

dat zavedenými metodami (filtrace, rektifikace apod.) se získávají kvantitativní 

parametry EMG signálu, které se dají dále porovnávat (26). 
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Záznam můţe být zkreslen také umístěním elektrod apod. Jedním z řešení tohoto 

problému je normalizace referenční hodnoty, např. maximální volní kontrakce (MVC, 

maximal voluntary contraction). Maximální volní kontrakce je taková kontrakce svalu, 

při které dochází volním úsilím k největší moţné aktivaci svalu a produkci maximálního 

silového momentu. Výsledná síla tedy závisí na mnoţství aktivovaných MJ, síle 

záškubu MJ a na vzájemné interakci svalových vláken. Test je realizován proti 

statickému odporu v přesně definované poloze, s pevnou fixací jednotlivých segmentů 

(9). Minimalizuje se tak zkreslení záznamu a data jsou vypočtena procentuálně 

k referenčním hodnotám. Normalizace amplitudy nemění tvar křivek EMG, pouze 

měřítka osy Y. 

 

EKG artefakty 

Kdykoliv je zpracováván signál z elektrod umístěných v blízkosti srdce (tj. elektrody na 

rameni a svalstvu trupu na levé straně), činnost srdce můţe tento záznam narušit. Toto 

můţe být minimalizováno správným očištěním kůţe a úpravou postavení zemnící 

elektrody (24, 25, 26). 
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3 CÍL PRÁCE, HYPOTÉZY 

 

Cílem práce je poukázat na moţné terapeutické vyuţití konceptu PNF v časné fázi 

terapie po artroskopické stabilizaci luxace ramenního kloubu, tj. s ohledem na 

pooperační fixaci ramenního kloubu. Snahou je vyuţít fenoménu iradiace k facilitaci 

svalstva pletence ramenního kloubu imobilizované končetiny. Cílem terapeutického 

postupu je ovlivnění reaktibility senzomotorického okruhu a postupné zapojení kloubu 

do tělesného schématu.  

Otázka, kterou se tato práce pokouší zodpovědět je, zda při provedení PNF 

vzorců na periferii fixované končetiny a na kontralaterální končetině dochází k aktivaci 

svalů pletence ramenního imobilizované končetiny. Práce je tak zaloţena na 

následujících hypotézách:  

Hypotéza 1: Předpokládám iradiaci svalové aktivity ze svalů silnějších do svalů 

slabých či inaktivních.         

Hypotéza 2: Předpokládám iradiaci svalové aktivity ze svalů kontralaterální 

končetiny do svalů stabilizujících ramenní kloub a lopatku imobilizované končetiny.  

Hypotéza 3: Předpokládám iradiaci svalové aktivity ze svalů periferie 

imobilizované končetiny do svalů stabilizujících ramenní kloub a lopatku imobilizované 

končetiny.   
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4 METODIKA PRÁCE 

 

Jedná se o pilotní experimentální studii zpracovanou na skupině 7 zdravých osob (2 

muţi, 5 ţen), ve věku 23-30 let. 5 jedinců bylo vybráno z řad studentů fyzioterapie, tj. 

studentů znalých techniky PNF, dvěma jedincům byla tato technika představena před 

experimentem. Jedinci byli bez klinických obtíţí a dosud diagnostikovaných 

strukturálních změn v oblasti horních končetiny, krční a hrudní páteře. Nejevili známky 

aktuálního onemocnění. Všichni mají dominantní pravou končetinu. Součástí práce je 

informovaný souhlas jedinců s účastí ve studii (Příloha č. 2). Současně byl pořízen 

souhlas etické komise UK FTVS (Příloha č. 1). 

Studie proběhla v kineziologické laboratoři UK FTVS. Měření proběhlo pod 

vedením MUDr. Davida Pánka a Mgr. Jiřiny Holubářové. V průběhu měření byla se 

souhlasem probandů pořizována fotodokumentace a video dokumentace z důvodu 

moţné reprodukce studie. 

Na sledované skupině osob byl na levé horní končetině simulován stav 

pooperační fixace ramenního kloubu tak, jak se standardně provádí po artroskopické 

stabilizaci luxace ramenního kloubu, tj. fixace ramenního kloubu v addukci a vnitřní 

rotaci spolu s flexí loketního kloubu. K fixaci byla pouţita standardní ortéza pouţívaná 

po luxaci ramenního kloubu, upravená s ohledem na eliminaci případných artefaktů, 

které by mohly vzniknout překrytím elektrod. Ze stejného důvodu byla pro měření 

elektrické aktivity svalů vybrána poloha probanda vsedě.  

V rámci studie pak byla snímána elektrická aktivita svalů levé, imobilizované 

končetiny. Vzhledem ke způsobu imobilizace byly vybrány svaly, patřící mezi 

stabilizátory pletence ramenního, a zároveň se dle konceptu PNF primárně aktivující ve 

II. diagonále flekčním a extenčním vzorci horní končetiny (musculus trapezius pars 

descendens, pars transversa et pars ascendens, m. deltoideus pars acromialis, m. 

infraspinatus a konečně m. pectoralis major pars sternocostalis). Pro snímání elektrické 

aktivity bylo pouţito jednorázových samolepících elektrod.  
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Podrobná lokalizace a umístění elektrod:  

 I. svod: elektrody na svalovém bříšku m. trapezius p.descendens v 1/3 

vzdálenosti processus spinosus C7 - acromion.  

 II. svod: elektrody na svalovém bříšku m. trapezius p. transversa ve střední 

vzdálenosti processus spinosus Th5 – margo medialis scapulae  

 III. svod: elektrody na svalovém bříšku m. trapezius p. ascendens ve střední 

vzdálenosti processus spinosus Th7/8 - angulus inferior scapulae 

 IV. svod: elektrody na svalovém bříšku m. deltoideus p. acromialis kaudálně 

pod acromion 

 V. svod: elektrody na svalovém bříšku m. pectoralis major p. sternocostalis od 3. 

ţebra kraniálně a laterálně  

 VI. svod: elektrody na svalovém bříšku m. infraspinatus kaudálně od laterální 

části spina scapulae 

 Zemnící elektroda upevněna na manubrium sterni. 

 

V úvodu experimentu byl proveden test MVC sledovaných svalů v poloze 

svalového testu dle Jandy (23). Poté byla snímána elektrická aktivita sledovaných svalů 

imobilizované končetiny při provedení PNF vzorců na periferii imobilizované končetiny 

a na kontralaterální končetině (izometrická kontrakce). Izometrická kontrakce je často 

pouţívaným zdrojem facilitace v technice PNF. Izometrická kontrakce byla zvolena 

z důvodu moţnosti reprodukce při opakovaném měření omezením faktorů, které by se 

mohly objevit při izokinetické kontrakci. Izometrická kontrakce je také nejvýhodnější 

pro snímání elektromyografického signálu, protoţe při ostatních typech kontrakce 

dochází k pohybu tkání a elektrod. To můţe vést ke změně prostorové interference 

signálu a také k detekci nových aktivních jednotek nebo naopak k odstranění detekce 

původních motorických jednotek (9).  
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Na periferii fixované končetiny tak byla provedena izometrická kontrakce svalů 

periferie ve výchozí poloze II. diagonály flekčního vzorce horní končetiny (FL l. sin.), 

izometrická kontrakce svalů periferie ve výchozí poloze II. diagonály extenčního vzorce 

horní končetiny (EXT l. sin.) a dále rytmická stabilizace (jako posilovací technika) 

periferie fixované končetiny (RS l. sin.). Poté byla provedena izometrická kontrakce 

svalů kontralaterální končetiny ve střední poloze II. diagonály flekčního vzorce (FL l. 

dx., viz Příloha č. 10), izometrická kontrakce svalů kontralaterální končetiny ve střední 

poloze II. diagonály extenčního vzorce (EXT l. dx.) a konečně rytmická stabilizace 

(jako posilovací technika) svalů kontralaterální končetiny (RS l. dx.). Techniky PNF 

byly prováděny zkušenou terapeutkou. 

Pro měření byl pouţit 8kanálový telemetrický přístroj Noraxon Neurodata, 

software MyoResearch XP Master. EMG signál je upravován filtry Butterworth osmého 

řádu s pásmovou propustností 0-500 Hz a dále vzorkován dvanáctibitovým analogově-

číslicovým převodníkem na vzorkovací frekvenci 1500 Hz. Současně byl v průběhu 

měření pořízen videozáznam. Uloţené záznamy byly prohlíţeny a zpracovány 

v programu MyoResearch XP, Master Edition. Analýza dat proběhla v aplikaci The 

Standard EMG Analysis Protocol. Syrový EMG záznam byl vyhlazen a rektifikován, 

byly odstraněny případné artefakty (35, 36). U testů MVC byl vybrán a analyzován 3s 

interval ustálené izometrické kontrakce, u PNF vzorců byl tento interval 5s. Pro kaţdou 

analyzovanou periodu byla vypočtena střední hodnota amplitudy (Mean value of 

amplitude) a plocha pod křivkou (Area of all period). Hodnocení a systematizace dat 

byla provedena v Microsoft Excelu. Nejprve byla provedena normalizace, neboli 

vztaţení naměřených dat k hodnotě MVC příslušného svalu. Popisnou statistikou pak 

byla určena charakteristika souboru dat. S ohledem na literaturu jsme definovali 

hodnotu nad 20% MVC příslušného svalu za dostačující k zajištění funkční kapacity 

motorických jednotek daného svalu, a tím zabránění rozvoje svalových atrofií 

imobilizované končetiny.  
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5 VÝSLEDKY 

 

5.1  Musculus trapezius pars descendens 

 

Co se týče hodnot aktivace m. trapezius p.descendens (tabulka č. 1), největší aktivity 

tento sval dosahuje rytmickou stabilizací kontralaterální  končetiny (51,75% MVC) u 

čtvrtého probanda. U téhoţ probanda dosahuje vyšších hodnot také rytmickou 

stabilizací periferie fixované končetiny (42,73% MVC) a izometrickou kontrakcí 

kontralaterální končetiny ve střední poloze II. diagonály flekčního vzorce (31,90% 

MVC). Co se týče ostatních měření, v dalších pěti případech přesahuje procentuální 

hodnota aktivace svalu 20% MVC, v jedenácti případech přesahuje 10% MVC. 

V ostatních případech je hodnota procentuální aktivace svalu pod 10% MVC. Nejniţší 

aktivitu (2,02% MVC) lze spatřit během rytmické stabilizace kontralaterální končetiny 

u pátého probanda.  

 

Tabulka č. 1: Aktivace m. trapezius p. descendens 

P. descendens Fl l.dx. EXT l.dx.RS l.dx. FL l.sin. EXT l.sin.RS l.sin. 

Proband 1 6,46% 4,34% 6,15% 5,29% 7,05% 6,01%

Proband 2 2,82% 2,84% 3,11% 3,47% 5,81% 11,04%

Proband 3 13,43% 4,24% 7,65% 7,39% 17,37% 10,05%

Proband 4 31,90% 17,52% 51,75% 3,52% 21,33% 42,73%

Proband 5 6,62% 13,50% 2,02% 2,55% 23,54% 7,82%

Proband 6 14,30% 9,32% 10,01% 8,41% 16,27% 19,79%

Proband 7 2,16% 2,23% 3,01% 4,55% 21,89% 18,20%  
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5.2 Musculus trapezius pars transversa 

 

Stejně jako m. trapezius p.descendens, m. trapezius p. transversa (tabulka č. 2) 

dosahuje největší aktivity (69,75% MVC) rytmickou stabilizací kontralaterální 

končetiny, a to u prvního probanda. U stejného probanda dosahuje vyšších hodnot také 

izometrickou kontrakcí periferie fixované končetiny ve výchozí poloze flekčního 

(43,44% MVC) a extenčního (47,55% MVC) vzorce. Nejniţší hodnoty dosahuje u 

druhého probanda izometrickou kontrakcí periferie fixované končetiny ve výchozí 

poloze II. diagonály extenčního vzorce (5,27% MVC). V dalších šesti měřeních 

přesahuje procentuální aktivace svalu 20% MVC, ve 24 měřeních pak hodnotu 10% 

MVC.  

 

Tabulka č. 2: Aktivace m. trapezius p. transversa 

P.transversa FL l.dx. EXT l.dx. RS l.dx. FL l.sin. EXT l.sin. RS l.sin. 

Proband 1 43,44% 47,55% 69,75% 23,01% 15,02% 23,29%

Proband 2 7,49% 11,05% 6,47% 7,17% 5,27% 7,08%

Proband 3 17,09% 8,61% 9,86% 11,47% 14,99% 10,66%

Proband 4 13,61% 15,04% 23,92% 14,13% 12,37% 22,30%

Proband 5 6,76% 10,13% 8,29% 10,69% 14,72% 14,72%

Proband 6 13,66% 14,62% 12,14% 16,81% 12,87% 15,41%

Proband 7 21,49% 17,56% 26,71% 15,47% 10,15% 10,09%  
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5.3 Musculus trapezius pars ascendens 

 

M. trapezius p. ascendens (tabulka č. 3) dosahuje největší aktivity rytmickou 

stabilizací periferie fixované končetiny u druhého probanda (95,62% MVC). Naopak 

nejniţší hodnoty dosahuje izometrickou kontrakcí periferie fixované končetiny ve 

výchozí poloze II. diagonály extenčního vzorce u prvního probanda (2,95% MVC). Co 

se ostatních měření týče, m. trapezius p. ascendens dosahuje poměrně vysokých hodnot 

procentuální aktivace při izometrické kontrakci periferie fixované končetiny ve výchozí 

poloze II. diagonály flekčního (60,59% MVC) a extenčního vzorce (70,01% MVC) 

vzorce horní končetiny. V dalších dvanácti měřeních přesahuje aktivita 20% MVC, 

v sedmnácti měřeních pak 10% MVC.  

 

Tabulka č. 3: Aktivace m. trapezius p. ascendens 

P.ascendens FL l.dx. EXT l.dx. RS l.dx. FL l.sin. EXT l.sin. RS l.sin. 

Proband 1 10,87% 12,78% 18,68% 6,92% 2,95% 6,11%

Proband 2 20,23% 23,39% 26,55% 60,59% 70,01% 95,62%

Proband 3 8,28% 4,17% 6,07% 11,85% 18,98% 14,96%

Proband 4 27,09% 28,88% 48,12% 25,30% 19,65% 30,46%

Proband 5 9,92% 9,16% 8,54% 13,03% 12,29% 14,57%

Proband 6 21,94% 14,69% 17,38% 26,60% 34,48% 30,10%

Proband 7 13,10% 13,58% 13,78% 12,01% 12,32% 7,30%  
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5.4 Musculus deltoideus pars acromialis 

 

Co se týče aktivity m. deltoideus p. acromialis (tabulka č. 4), největší aktivity dosahuje 

izometrickou kontrakcí periferie fixované končetiny ve výchozí poloze II. diagonály 

extenčního vzorce u čtvrtého probanda (41,08% MVC). Vyšší hodnoty dále dosahuje u 

téhoţ probanda, a sice 34,80% MVC při rytmické stabilizaci periferie fixované 

končetiny. Nejniţší aktivity dosahuje u třetího probanda izometrickou kontrakcí 

kontralaterální končetiny ve střední poloze II. diagonály extenčního vzorce (0,60% 

MVC). V dalších třech měřeních přesahuje hodnota procentuální aktivace svalu 20% 

MVC, v šesti měřeních přesahuje 10% MVC. Hodnoty větší neţ 10% MVC tak tento 

sval dosahuje především izometrickou kontrakcí periferie fixované končetiny ve 

výchozí poloze II. diagonály extenčního vzorce nebo rytmickou stabilizací periferie 

fixované končetiny. V ostatních technikách dosahuje aktivita svalu zanedbatelných 

hodnot.  

 

Tabulka č. 4: Aktivace m. deltoideus p. acromialis 

M. deltoideus FL l.dx. EXT l.dx. RS l.dx. FL l.sin. EXT l.sin. RS l.sin. 

Proband 1 4,48% 3,54% 5,43% 4,30% 15,37% 4,67%

Proband 2 1,86% 1,86% 2,11% 4,14% 18,65% 20,29%

Proband 3 0,69% 0,60% 0,72% 1,49% 16,90% 2,90%

Proband 4 2,18% 1,70% 16,10% 3,51% 41,08% 34,80%

Proband 5 0,81% 1,31% 0,79% 4,08% 25,45% 22,43%

Proband 6 3,56% 2,53% 2,89% 3,56% 19,54% 7,38%

Proband 7 1,36% 1,65% 5,51% 1,70% 6,31% 11,40%  
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5.5 Musculus infraspinatus 

 

M. infraspinatus (tabulka č. 5) je sval, u něhoţ dochází k největší aktivaci rytmickou 

stabilizací periferie imobilizované končetiny u druhého probanda (26,18% MVC). 

Nejméně se pak sval aktivuje rytmickou stabilizací kontralaterální končetiny u pátého 

probanda (1,62% MVC). Stejně jako u m. deltoideus p. acromialis, v dalších měřeních 

přesahuje procentuální aktivace svalu třikrát 20% MVC. Desetkrát pak překračuje 10% 

MVC. Podobně jako m. deltoideus pars acromialis, i tento sval dosahuje největších 

hodnot izometrickou kontrakcí periferie fixované končetiny ve výchozí poloze II. 

diagonály extenčního vzorce spolu s rytmickou stabilizací periferie imobilizované 

končetiny. Sval dosahuje markantních rozdílů v aktivaci při provádění PNF vzorců na 

periferii fixované končetiny oproti provedení vzorců na kontralaterální končetině.  

 

Tabulka č. 5: Aktivace m. infraspinatus 

M. infraspinatus FL l.dx. EXT l.dx. RS l.dx. FL l.sin. EXT l.sin. RS l.sin. 

Proband 1 2,79% 2,81% 3,88% 6,88% 5,49% 7,07%

Proband 2 4,05% 4,13% 5,51% 16,21% 17,79% 26,18%

Proband 3 2,56% 2,80% 2,39% 12,37% 22,86% 15,41%

Proband 4 4,27% 2,25% 11,10% 3,56% 21,54% 15,15%

Proband 5 1,81% 2,73% 1,62% 14,43% 12,53% 8,43%

Proband 6 2,82% 1,72% 1,99% 2,44% 4,12% 3,95%

Proband 7 23,10% 2,63% 6,13% 3,46% 17,05% 11,54%  
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5.6 Musculus pectoralis major pars sternocostalis 

 

Konečně m. pectoralis major p. sternocostalis (tabulka č. 6) dosahuje největší aktivity 

izometrickou kontrakcí kontralaterální končetiny ve střední poloze II. diagonály 

flekčního vzorce u čtvrtého probanda (49,79% MVC). Nejméně se aktivuje 

izometrickou kontrakcí periferie fixované končetiny ve výchozí poloze II. diagonály 

extenčního vzorce u šestého probanda (3,62% MVC). Co se ostatních měření týče, m. 

pectoralis major p. sternocostalis dosahuje poměrně vysokých hodnot procentuální 

aktivace u prvního probanda při rytmické stabilizaci periferie fixované končetiny 

(41,46% MVC), resp. při rytmické stabilizaci kontralaterální končetiny (33,92% MVC), 

a také při izometrické kontrakci periferie fixované končetiny ve výchozí poloze II. 

diagonály flekčního vzorce (36,75% MVC). Vyšších hodnot dále dosahuje u pátého 

probanda, a sice při izometrické kontrakci kontralaterální končetiny ve střední poloze 

flekčního (36,44% MVC), resp. extenčního (30,87% MVC) vzorce. V dalších jedenácti 

měřeních přesahuje aktivita 20% MVC, ve dvanácti měřeních pak 10% MVC.  

 

Tabulka č. 6: Aktivace m. pectoralis major p. sternocostalis 

M. pectoralis major FL l.dx. EXT l.dx. RS l.dx. FL l.sin. EXT l.sin. RS l.sin. 

Proband 1 29,45% 22,69% 33,92% 36,75% 23,66% 41,46%

Proband 2 4,94% 5,00% 4,35% 10,55% 6,10% 10,39%

Proband 3 5,53% 8,03% 4,99% 15,02% 9,13% 7,96%

Proband 4 14,46% 11,84% 22,18% 49,79% 23,91% 14,27%

Proband 5 36,44% 30,87% 24,82% 28,80% 28,08% 23,55%

Proband 6 5,61% 4,70% 4,82% 14,83% 3,62% 11,33%

Proband 7 16,61% 15,68% 17,88% 34,57% 22,93% 19,14%  

 

Jak je z předchozího textu patrno, testované svaly dosahují poměrně velké 

variability svalové aktivity, co se jednotlivých probandů a jednotlivých PNF vzorců 

týče. Výsledky však podporují tvrzení o iradiaci, a tím i hypotézy stanovené na začátku 

práce.  
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6 DISKUSE 

  

V dostupné literatuře (18, 19, 34, 37, 42) je iradiace testována vţdy aktivací svalů 

kontralaterální končetiny. Tato práce předkládá moţnost facilitace svalstva pletence 

ramenního imobilizované končetiny také aktivací svalů periferie imobilizované 

končetiny. Právě tímto způsobem dosahuje aktivace měřených svalů vyšších hodnot. 

Pouze m. trapezius p.transversa dosahuje procentuální vyšších hodnot prováděním PNF 

vzorců na kontralaterální končetině. Markantní rozdíly mezi oběma způsoby 

pozorujeme zejména u m. deltoideus pars acromialis, kdy aktivita svalu dosahuje 

hodnot nad 10% MVC především izometrickou kontrakcí periferie fixované končetiny 

ve výchozí poloze II. diagonály extenčního vzorce či rytmickou stabilizací periferie 

fixované končetiny. Podobně je tomu u m. infraspinatus. K aktivaci těchto dvou svalů 

se tak jeví jako optimální právě vyuţití izometrické kontrakce periferie fixované 

končetiny ve výchozí poloze II. diagonály extenčního vzorce či vyuţití rytmické 

stabilizace.  

Dostupná literatura (18, 19, 37) uvádí, ţe 10-20% MVC by mělo mít účinek pro 

udrţení stupně svalového tonu končetiny, která je dočasně znehybněna. V této práci 

jsem tak definovala hodnotu nad 20% maximální volní kontrakce (MVC) příslušného 

svalu za dostačující k zajištění funkční kapacity motorických jednotek daného svalu, a 

tím zabránění rozvoje svalových atrofií imobilizované končetiny. Hodnota procentuální 

aktivace vybraných svalů u některých měření tudíţ můţe být diskutabilní, nicméně 

hodnoty zaznamenané u dalších měření jsou vysoko nad úrovní hodnot povaţovaných 

za dostatečné. Ve srovnání s literaturou dosahuje aktivace měřených svalů vyšších 

hodnot. Pink (37) uvádí výsledky Paniniho et al., kteří ve své práci dokonce uvádí, ţe 

ţádná hodnota nepřesáhla úroveň 20% MVC. Toto můţe mít souvislost také s polohou 

probanda při měření. S ohledem na eliminaci artefaktů, které by mohly vzniknout 

překrytím elektrod, byla pro měření vybrána poloha probanda vsedě, zatímco literatura 

(18, 19, 37) uvádí polohu probandů vleţe na zádech. Vzhledem k tomu, ţe excitabilita 

motoneuronů je vsedě vyšší neţ vleţe, vliv polohy bude hrát zcela jistě svou roli. 

Neméně podstatnou roli pak budou mít další technicky nepostihnutelné faktory, jako je 

zručnost terapeuta, tlak, kterým působí, vztahy mezi nastavením segmentů horní 

končetiny, svalové komponenty odporu, efekt gravitace. Voss et al. (50) zdůrazňují, ţe 
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velmi záleţí na zručnosti terapeuta, na jeho schopnosti vnímat moţnosti probanda a 

klást mu ideální odpor.  

Připomenu-li výběr svých probandů, studie byla provedena na 7 zdravých 

probandech. Podobně, na zdravých probandech, byla v roce 1994 snímána elektrická 

aktivita svalů kolenního kloubu při aktivaci kontralaterální dolní končetiny (18). Později 

bylo shodné provedeno na pacientech po artroskopii kolenního kloubu, a to jiţ druhý 

den po operaci (19). Obě studie potvrzují iradiaci svalové aktivity. Navíc, výsledky jsou 

si u sledovaných skupin velmi podobné. Je tedy nasnadě předpokládat vyuţití této 

studie v časné fázi terapie u pacientů po artroskopické stabilizaci luxace ramenního 

kloubu. Otázkou však je, zda při vyuţití této techniky u pacientů nebude kladení 

maximálního odporu při provedení PNF vzorců na periferii fixované končetiny 

vyvolávat bolest. Pokud ano, i přes niţší hodnoty se dá vyuţít iradiace z kontralaterální 

končetiny.   
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7 ZÁVĚR   

 

Cílem práce bylo podat informaci o moţnosti vyuţití fenoménu iradiace k aktivaci svalů 

imobilizované končetiny, konkrétně o moţnosti vyuţití tohoto fenoménu v časné fázi 

terapie po artroskopické stabilizaci luxace ramenního kloubu. Cílem tak bylo předloţit 

studii, kde byla pomocí povrchové elektromyografie snímána elektrická aktivita svalů 

imobilizované končetiny, patřících mezi stabilizátory pletence ramenního, při provedení 

PNF vzorů na periferii fixované končetiny a na kontralaterální končetině. Oba dva 

způsoby provedení se zdají být vhodné k facilitaci vybraných svalů. Nicméně, aktivace 

měřených svalů dosahuje vyšších hodnot aktivací svalů periferie fixované končetiny. 

Markantní rozdíl pozorujeme zejména u m. deltoideus p. acromialis spolu s m. 

infraspinatus. Naopak m. trapezius pars transversa dosahuje procentuálně vyšších 

hodnot prováděním PNF vzorců na kontralaterální končetině.  

 Vzhledem k charakteru práce nelze výsledky nijak zobecňovat. Definitivnímu 

závěru by měli předcházet studie z praxe a hlubší výzkum ve smyslu většího počtu 

probandů, či ve smyslu provedení studie přímo na pacientech po stabilizačním výkonu.  

 

Výsledky této studie byly publikovány v časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství (4).  
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