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Abstrakt 

Název bakalářské práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s artroskopicky 

řešeným impingement syndromem  

Souhrn:  

Obecná část této práce se snaží stručně objasnit anatomii a kineziologii pletence 

ramenního. Dále se věnuje rešeršnímu zpracování diagnózy impingement syndrom, 

konkrétně její definici, klinickému obrazu, etiologii, klasifikaci, diagnostice, léčbě 

a prevenci. Závěrem je shrnuta rehabilitace po ASK ramene zahrnující i fyzikální 

terapii. 

Speciální část práce tvoří kazuistika pacienta po artroskopii ramenního kloubu 

s předoperační diagnózou impingement syndrom. Obsahuje anamnézu, vstupní 

a výstupní kineziologický rozbor, stanovení fyzioterapeutického plánu a popis 

jednotlivých terapeutických jednotek jakož i zhodnocení efektu terapie. Tato speciální 

část byla vypracovaná na základě souvislé odborné praxe, kterou jsem konala v termínu 

24. 1.-18. 2. 2011 na RHB oddělení v Oblastní nemocnici Kladno. 

Cíle: Získání teoretických podkladů pro diagnózu impingement syndrom a následné 

vypracování kazuistiky pacienta s touto diagnózou v průběhu souvislé odborné praxe. 

Klí čová slova: ramenní pletenec, impingement syndrom, artroskopie ramene, terapie 



Abstract 

Title of bachelor’s thesis: Case Study of physiotherapy treatment of a patient with 

arthroscopically solved impingement syndrome 

Summary:  

The general part of this paper briefly solves anatomy and kinesiology of shoulder girdle. 

It is also dedicated to the search processing of diagnosis impingement syndrome, 

concretely to its definition, clinical picture, etiology, classification, diagnostics, 

treatment and prevention. Finally, the rehabilitation after ASK of shoulder, also 

containing physiotherapy, is summarized. 

The special part contains casuistry of patient after arthroscopy of shoulder girdle with 

preoperative diagnosis impingement syndrome. It consists of anamnesis, entry and exit 

analysis, physiotherapeutic plan and description of particular therapeutic units, as well 

as appreciation of therapy effect. This special part was based on the continuous 

professional practices at the Hospital Kladno in date 24. 1.-18. 2. 2011. 

Aims: To obtain data for diagnosis impingement syndrome and then process casuistry 

of the patient with this diagnosis during continuous professional practices. 

Key words: shoulder girdle, impingement syndrome, arthroscopy of shoulder, therapy 
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1 ÚVOD 

Z hlediska fylogenetického vývoje došlo k bouřlivé a výrazné evoluci pletence 

ramenního. S vývojem vertikalizace se měnila konfigurace hrudníku a zároveň pozice 

a funkce pletence. Postupně docházelo ke zvýšení pohyblivosti horní končetiny vůči 

trupu (21). Dnes je ramenní kloub jeden z nejpohyblivějších a zároveň 

nejkomplikovanějších kloubů v těle. Umožňuje realizovat pohyby velkého rozsahu 

všemi směry, v důsledku toho však narůstají požadavky na udržení stability v tomto 

kloubu. Zvýšení nároků na stabilitu s sebou přináší negativa, projevující se četností 

poranění tohoto kloubu.  

Problémy s ramenním kloubem bývají z ortopedického hlediska velmi častým důvodem 

návštěv lékaře. Pacient totiž pociťuje omezení pohybu v tomto kloubu velice intenzivně. 

Ramenní kloub je prostředníkem mezi horní končetinou a trupem, tedy zabezpečuje 

interakci mezi naším tělem a vnějším okolím (18). Při jeho omezení ztrácí člověk 

schopnost provádět běžné denní činnosti a je velmi limitovaný. 

Obecně je funkční stabilita ramenního pletence závislá na současném zajištění několika 

podmínek, konkrétně na optimálním zatížení kloubních ploch, na kvalitě vazivově 

svalového systému s funkční koordinací pletencových svalů a v nemalé míře i na kvalitě 

CNS (21). U dysfunkcí ramenního pletence dochází nejčastěji k narušení koaktivace 

svalů lopatky, což způsobuje poruchu humeroskapulárního rytmu a následně vznik 

impingement syndromu. Princip vzniku poranění a následné terapie jsem se snažila 

nastínit v obecné části této práce. 

V obecné části jsem se nejdříve snažila přiblížit anatomii a kineziologii ramenního 

pletence pro snadnější pochopení problematiky impingement syndromu, důvodu jeho 

vzniku, průběhu, léčby a hlavně obecným zásadám rehabilitace tohoto problému.  

Speciální část zpracovává kazuistiku pacienta po ASK ramene s předoperační 

diagnózou impingement syndrom. V této části je zaznamenán postup terapie a vývoj 

stavu pacienta během 4 týdnů rehabilitace. Závěr práce tvoří zhodnocení efektu terapie. 



4 

 

2 OBECNÁ ČÁST 

2.1 ANATOMIE PLETENCE RAMENNÍHO 

2.1.1 Kosti pletence ramenního 

Pažní kost - humerus 

Kost pažní je typická dlouhá kost. Člení se na tři části: caput humeri (hlavice), corpus 

humeri (tělo) a kondyly humeri (distální část). Hlavice pažní kosti odpovídá jedné 

třetině povrchu koule o poloměru 3 cm, na povrchu je umístěna kloubní chrupavka 

o tloušťce 2-3 mm. Hlavice svírá s tělem humeru úhel 130˚a  hledí superiorně, mediálně 

a posteriorně. V oblasti hlavice humeru je nutné zmínit několik útvarů. Collum 

anatomiím, anatomický krček, je místem upevnění kloubního pouzdra po obvodu 

hlavice. Collum chirurgicum, chirurgický krček, je zeštíhlená oblast humeru níže pod 

hlavicí, v tomto místě často dochází ke zlomeninám. Na přední straně kosti pod hlavicí 

jsou dva hrboly, větší tuberculum majus a menší tuberculum minus. Tyto hrboly 

a vyvýšené cristy jdoucí od hrbolů distálně jsou místa svalových úponů. (4, 13) 

Lopatka- scapula 

Lopatka je plochá kost trojúhelníkovitého tvaru, naléhající na zadní plochu hrudníku 

mezi 2. a 7. žebrem. Tvar lopatky je vymezen třemi okraji: margo superior, medialis 

a lateralis. Rozlišujeme přední a zadní stranu lopatky. Přední strana, facies anterior, je 

přivrácená k žebrům a je mírně konkávní. Zadní strana, facies posterior, je rozdělena 

spinou scapulae na horní (menší) a dolní část. Spina scapulae se táhne od mediálního 

okraje směrem laterálním šikmo nahoru, kde se postupně odděluje od zadní plochy 

lopatky a přechází v acromion- nadpažek. Z horního okraje lopatky směrem dopředu 

vyčnívá hákovitý výběžek- processus coracoideus, který je hmatný pod zevní částí 

klíční kosti. Tvar acromionu je variabilní, existují 3 identifikované tvary (rovný, oblý, 

hákovitý), typ acromionu má vliv na vznik poškození rotátorové manžety. (4, 13, 23) 

Klí ční kost- clavicula 

Kost klíční je štíhlá esovitě prohnutá kost, příčně uložená nad prvním žebrem. Je dlouhá 

12-16 cm. Mediálním koncem je skloubena se sternem, laterálním s acromionem. 

Vnitřní dvě třetiny kosti jsou prohnuty dopředu, laterální třetina dozadu. Při pohybu 

v ramenním kloubu klíček rotuje kolem své podélné osy. (4, 13, 23) 
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2.1.2 Klouby a vazy pletence ramenního 

Pletenec ramenní je komplex, tvořený ze tří pravých kloubů: articulatio glenohumeralis 

(GH), art. acromioclavicularis (AC) a art. sternoclavicularis (SC), a dále ze dvou 

nepravývh, tzv. funkčních kloubů: skapulothorakální a subdeltoideální spojení. Tyto 

spoje umožňují vyšší pohyblivost celé horní končetiny.(13) 

Articulatio glenohumaralis 

GH kloub je volný, kulovitý. Styčné plochy tvoří hlavice humeru a jamka lopatky- fossa 

glenoidalis. Jamka je velice plochá (1-2 mm), a její celková plocha tvoří pouze 1/4 až 

1/3 povrchu hlavice. Hloubku kloubní jamky zvětšuje labrum glenoidale, kloubní lem, 

nejmohutnější při předním okraji jamky. Kloubní pouzdro ramenního kloubu je volné, 

čímž je umožněn značný rozsah pohybu. Pouzdro začíná na obvodu kloubní jamky 

a upíná se na anatomický krček. Anteriorní, superiorní a posteriorní strana pouzdra je 

zesílena úpony šlach svalů rotátorové manžety (viz níže). Kloub je dále zesílen vazy. 

Z pření strany jsou to ligamenta glenohumeralia: lig. gh superius, medium a inferius. 

Pro stabilitu ramene jsou významné i ligmentum coracohumerale, spojuje hlavici pažní 

kosti s lopatkou, a lig.coracoacrominale. (3) 

Ligamentum coracoacrominale spolu s akromionem tvoří nad hlavicí humeru vazivovou 

klenbu-fornix humeri , která poskytuje sekundární omezení pro hlavici humeru a brání 

její anteriorní dislokaci. Mezi tímto vazem a hlavicí probíhá šlacha m. supraspinatus, 

šlacha dlouhé hlavy bicepsu a horní okraj šlachy m. subscapularis. Tyto měkké tkáně 

bývají při abdukci paže utlačovány právě mezi fornix humeri a hlavicí pažní kosti, což 

způsobuje impingement syndrom, viz níže. (3) 

Articulatio acromioclavicularis 

AC kloub spojuje zevní konec klíční kosti s akromiem, kloubní plošky jsou ploché, 

oválného tvaru. Někdy bývá vmezeřen discus articularis. Jde o tuhý kloub zpevněný 

krátkým tuhým kloubním pouzdrem a horním a dolním akromioklavikulárním vazem.  

K akromioklavikulárnímu kloubu má funkční vztah ligamentum coracoclaviculare, 

tento vaz není součástí žádného kloubního pouzdra, ale spojuje proc. coracoideus 

lopatky se spodní plochou klíční kosti. Tento vaz má dvě části: lig. trapezoideum a lig. 

conoideum. Tyto vazy značně omezují pohyb akromiálního konce klíční kosti 

a při zlomeninách vyvolává dislokaci zevní třetiny klíčku. (3, 5, 15) 
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Articulatio sternoclavicularis 

Je to složený kloub, který spojuje mediální konec klíční kosti s manubriem sterni. Mezi 

tyto dvě kosti je vložen kruhový diskus z vazivové chrupavky. Kloub je zpevněn tuhým, 

krátkým kloubním pouzdrem a ligamenty. Horní část kloubu zpevňuje interklavikulární 

ligamentum a anteriorní a posteriorní stranu sternoklavikulární vaz. Dále se zde nachází 

costoclavikulární ligamentum, které silně poutá mediální konec klavikuly k prvnímu 

žebru a brání tak mediálnímu pohybu klavikuly přes sternum, limituje elevaci 

a protrakci klavikuly ve sternoklavikulárním kloubu při elevaci paže. Tento kloub je 

poměrně stabilní a dochází zde vzácně k dislokacím. (3, 5) 

Skapulothorakální spojení 

Mezi svaly na přední ploše lopatky a hrudní stěnou se nachází vmezeřené řídké vazivo, 

které umožňuje klouzavý pohyb, který je předpokladem pro posun lopatky po hrudníku. 

Nejde tedy o kloubní spojení, ale o "funkční spoj" ve kterém pohybovou i stabilizační 

funkci hrají svaly pletence. (13, 15) 

Subakromiální spojení 

Jde o klinický název pro řídké vazivo a burzy v oblasti mezi spodní plochou acromioa, 

úpony svalů rotátorové manžety, kloubním pouzdrem a spodní plochou deltového svalu. 

Při abdukci paže dochází v tomto spojení k řasení kloubní burzy, která bývá často 

zdrojem bolestí. V  subakromálním prostoru se nachází dvě (obvykle spojené) burzy: 

bursa subdeltoidea et subacromialis. (13, 29) 

2.1.3 Svaly pletence ramenního 

Svaly související s ramenním pletencem můžeme rozdělit do dvou skupin dle polohy 

i odlišné funkce. První, vzdálenější skupina zahrnuje svaly: m. trapezium, mm. 

rhomboidei, levator scapulae, subclavius a m. seratus anterior, které stabilizují lopatku 

k páteři a hrudní stěně, dále do této skupiny patří m. pectoralis major, m. latissimus 

dorzi, m. teres major, m. coracobrachialis a caput breve m. bicipitis brachii, tyto svaly 

již ovlivňují pohyb v GH kloubu. 

Druhou skupinu tvoří 7 svalů v těsném kontaktu s kloubním pouzdrem, proto se jim 

budu následně více věnovat. (1, 4) 



7 

 

M. deltoideus  

Je plochý povrchový sval vytvářející zevní konturu ramene. Podle místa začátku se dělí 

na tři části: klavikulární, akromiální a spinální. Všechny mají společný úpon 

na tuberositas deltoidea pažní kosti. Hlavní funkcí tohoto svalu je abdukce paže. 

Klavikulární část se podílí i na flexi a vnitřní rotaci paže, spinální část na extenzi 

a zevní rotaci. Napětí celého svalu přispívá k udržení hlavice humeru v kloubní jamce, 

čímž stabilizuje ramenní kloub. (7, 8, 29) 

Pod deltovým svalem se nachází subacromiální prostor, který je vyplněn subdeltoidní 

a subacromiální burzou. Tyto burzy umožňují pohyb deltového svalu po kloubním 

pouzdru a svalech na něm upevněných. (13) 

M. biceps brachii caput longum 

Dlouhá hlava m. biceps brachii začíná silnou šlachou v oblasti tuberculum 

supraglenoidale na lopatce, nejdříve prochází nitrem kloubu a ven vystupuje do sulcus 

intertubercularis. Celý sval se upíná na tuberositas radii. Hlavní funkce svalu je flexe se 

supinací v lokti, v ramenním kloubu napomáhá abdukci. Inervace nervus 

musculocutaneus.(2, 5) 

M. triceps brachii caput longum 

Dlouhá hlava začíná na lopatce pod kloubní jamkou, tuberculum infraglenoidale 

a částečně srůstá s kaudální částí pouzdra, společně s dalšími dvěma hlavami se upíná 

na olecranon. CL pomáhá dorsální flexi a addukci v ramenním kloubu, je inervován 

n. radialis.(2, 5) 

Svaly rotátorové manžety (RM) 

Je název pro 4 svaly jdoucí z lopatky na hlavici humeru: m. supraspinatus, infraspinatus, 

teres minor a m. subscapulars (obr. 1). Tyto svaly se upínají do kloubního pouzdra GH 

kloubu a tvoří tak hranici mezi subacromiálním prostorem a dutinou kloubní. Jejich 

společnou funkcí je zpevnit pouzdro a stabilizovat (centrovat) hlavici humeru v kloubní 

jamce. Všechny svaly, kromě m. supraspinatus, jsou také nazývány krátké depresory 

hlavice humeru, které vytváří s deltoideem funkční dvojici zajišťující stabilitu hlavice 

při abdukci paže. M. deltoideus totiž v počáteční fázi elevace nutí svou silou hlavici 

k superiorní dislokaci, ale díky funkci těchto svalů ke skluzu nedojde. Jejich oslabení 
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vede tedy k superiornímu narážení hlavice na měkké tkáně a vzniku impingement 

syndromu. (3,6,16) 

M. supraspinatus  

Začíná v nehřebenové jámě lopatky, probíhá laterálně a postupně se zužuje. Prochází 

pod AC kloubem a ligamentem coracoacrominale. Upíná se na Tuberculum majus 

humeri a při horním okraji částečně srůstá s kloubním pouzdrem. Hlavní funkcí svalu je 

abdukce v počáteční fázi, pomáhá při zevní rotaci a centruje hlavici humeru.(2, 28) 

M. infraspinatus 

Začíná pod hřebenem lopatky, odkud se táhne laterokraniálním směrem na Tuberculum 

majus humeri, kde srůstá se šlachou předešlého svalu a kloubním pouzdrem. Sval 

provádí zevní rotaci paže a pomáhá při addukci. (2, 28) 

M. subscapularis 

Je mohutný sval, začínající na kostální ploše lopatky. Pokračuje směrem laterálním 

a postupně se zužuje. Mezi úponovou šlachou a kloubním pouzdrem je vsunuta burza 

m. subscapularis. Šlacha srůstá s přední plochou pouzdra a upíná se na tuberculum 

minus. Funkce svalu je vnitřní rotace a addukce paže. (2, 28) 

M. teres minor 

Začíná od zevního okraje lopatky (horní 2/3), probíhá stejně jako m. infraspinatus. 

a upíná se pod ním na tuberculum majus. Tento sval provádí zevní rotaci a pomáhá při 

addukci. (2, 28) 

Obrázek 1: Svaly rotátorové manžety (20) 
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2.1.4 Cévní a nervové zásobení pletence ramenního 

Remenní pletenec je cévně zásoben prostřednictvím a.brachialis s jejími větvemi 

a. suprascapularis, infrascapularis, a. circumflexa humeri anterior et posterior. Zpětný 

tok zajišťují stejnojmenné žíly. (25) 

Ramenní kloub je zásoben nervy vycházejícími z plexus brachialis. Motoricky je 

svalstvo ramene inervováno n. axillaris (m. deltoideus, m. teres major), 

n. suprascapularis (m. supraspinatus, infraspinatus) a n. subscapularis (m.subscapularis, 

m. teres minor). Senzitivně je rameno inervováno z kořenů C4, 5, dorzální část z kořene 

C6. (1, 25) 

2.2 KINEZIOLOGIE PLETENCE RAMENNÍHO 

2.2.1 Pohyby v ramenním kloubu 

Ramenním kloubem je myšlen GH kloub, což je kulovitý volný kloub, jehož kloubní 

vůle i rozsah pohybu jsou značné v porovnání s ostatními klouby pletence ramenního. 

Maximální, fyziologický rozsah v tomto kloubu je ale možný provést pouze za 

současných pohybů a souhry ve všech kloubech ramenního pletence. Pohyb v GH 

kloubu je možný ve všech rovinách. (11, 26) 

Flexe, extenze - Tyto pohyby probíhají v rovině sagitální, kolem horizontální osy. Flexe 

pouze v GH kloubu z nulového postavení je možná do 120 ˚, s kombinací ostatních 

kloubů lze provést do plného fyziologického rozsahu180˚. Extenze s extendovaným 

loktem činí rozsah 40˚. (11, 26) 

Abdukce, addukce - Pohyby vykonávané v rovině frontální, okolo sagitální osy. 

Rozsah pohybu do abdukce je 180˚. Dosažení tohoto rozsahu je opět možný 

kombinovaným pohybem v celém pletenci ramenním. Addukce je maximální připažení 

HK, dle některých autorů možná do 20-40˚ přes osu těla. (13, 29) 

Horizontální abdukce, addukce - Pohyby prováděné v transversální rovině, okolo 

podélné (svislé) osy. Výchozí poloha je 90˚ abd v rameni. Variační šíře rozsahu pohybu 

je do add 120-130˚, do abd 40-50˚. (11, 26) 

Vnit řní, zevní rotace - Pohyby vykonávané v rovině rotací, kolem podélné osy 

humeru. Ve výchozí poloze 90˚ abd. paže jsou hodnoty rozsahu pohybu do zevní rotace 

90˚, do vnitřní 70-90˚.(11, 26) 
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Dle Cyriaxe dochází k omezení funkčního rozsahu pohybu v ramenním kloubu podle 

tzv. kloubního vzorce (capsular pattern), který udává posloupnost a směr omezení 

v daném kloubu. Kloubní vzorec pro ramenní kloub dle Cyriaxe je: ZR, ABD, VR. 

2.3 BIOMECHANIKA PLETENCE RAMENNÍHO 

Humeroskapulární rytmus 

Při abdukci (elevaci) paže neprobíhá pohyb pouze v GH kloubu, ale zároveň dochází 

k rotaci lopatky po stěně hrudní, přičemž se kloubní jamka stáčí kraniomediálně. Poměr 

velikostí pohybu mezi GH a skapulohumerálním kloubem je nazýván humeroskapulární 

rytmus. Tento poměr je 2:1, tzn., že z celkového rozsahu elevace (180°) se asi 120° 

odehrává v kloubu glenohumerálním a 60° v skapulothorakálním (obr. 2). 

Celé provedení abdukce probíhá následovně. Prvních 30 stupňů pohybu se odehrává 

pouze v GH kloubu, od 30 do 170 stupňů platí poměr 2:1 dle humeroskapulárního 

rytmu a posledních 10 stupňů abdukce je provázeno zevní rotací humeru. 

Při rotačním pohybu lopatky po stěně hrudníku dochází zároveň 

i k pohybu v AC a SC kloubu. Při jakémkoliv omezení pohybu 

v jednotlivých kloubech pletence ramenního dochází ke změně 

optimálního rytmu a tím ke snížení celkového rozsahu elevace 

paže. (1)  

Obrázek 2: Skapulohumerální rytmus (13) 

2.4 IMPINGEMENT SYNDROM 

Termín subakromiální impingement syndrom zavedl Charles Neer v roce 1972. (23) 

Je to označení pro soubor bolestivých příznaků v rameni, způsobený útlakem měkkých 

struktur v oblasti subakromiálního prostoru. Dochází ke kompresi subakromiální burzy 

a šlach rotátorové manžety, především šlachy m. supraspinatus, hlavicí humeru 

(tuberculum majus) proti fornix humeri při elevaci paže. (17) 
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Obrázek 3: Princip vzniku impingement syndromu (29) 

2.4.1 Klinický obraz 

Hlavním příznakem je bolest, která se objevuje při zátěži i v klidu. Charakteristická je 

noční bolest, pacient není schopen ležet na postiženém rameni. Palpačně je bolestivý 

úpon m. supraspinatus a provedení abdukce paže - pozitivní painfull arc (viz 2.4.5 

diagnostika). (13) 

2.4.2 Anatomické poznámky 

Subacrominální prostor  

Prostor mezi horní částí RM a spodní plochou fornix humeri při elevaci paže je 

i za normálních podmínek u zdravého člověka velmi těsný. Vzdálenost mezi tuberculum 

majus a spodní plochou akromia činí kolem 6 až 7 mm, přičemž sama RM měří 6 mm. 

Tedy i u plně funkčního zdravého ramene zde dochází k působení kompresních 

a střižných sil. Při jakékoliv strukturální či funkční poruše v této oblasti dojde ke snížení 

již těsného prostoru, což vede k útlaku, dráždění a poškození zde uložených struktur. 

(18, 19) 

2.4.3 Etiologie, Patogeneze 

Mezi strukturální příčiny vzniku impingement syndromu patří anatomické odchylky 

tvaru akromionu (obr. 4), ostruha akromionu, osteofyt na spodní ploše AC kloubu, 

kalcifikovaný korakoakromiální vaz, poúrazové, degenerativní změny RM. 

Mezi funkční příčiny patří nestabilita hlavice humeru, insuficience depresorů hlavice, 

poruchy svalové koordinace mezi abduktory a zevními rotátory se stabilizátory lopatky. 

(13, 24) 
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Obrázek 4: Typy akromionů: rovný, oblý hákovitý (16) 

 

2.4.4 Klasifikace podle Neera 

Podle Neera probíhá impingement syndrom ve 3 stádiích se vzestupnou tendencí bolesti 

a degenerativních strukturálních změn. 

I. stádium - Projevuje se reverzibilními změnami, otokem a hemoragiemi v burze 

a RM. V tomto stádiu tupá bolest, painfull arc při abdukci 90̊, pozitivní odporová 

zkouška, oslabení ABD a ZR. Terapie konzervativní. 

II. stádium  - Je charakterizované fibrózou, tendinitidou a mikrorupturami RM. 

Pohyblivost je omezená, bolest při pohybu postupně i v noci. Konzervativní terapie již 

někdy bez efektu. 

III. stádium  - V tomto stádiu již došlo k částečné či kompletní lézi šlachy 

m.supraspinatus, někdy i šlachy dlouhé hlavy bicepsu. Dále dochází ke změnám 

na kostní tkáni, tvorba osteofytů, kalcifikace šlachy m. supraspinatus. Bolest je již stálá, 

omezení aktivního pohybu. Toto stádium bývá okamžitou indikací k operační léčbě. 

(13, 17, 23) 

2.4.5 Diagnostika 

KLINICKÁ DIAGNOSTIKA: 

Klinické vyšetření zahrnuje pečlivou anamnézu, vyšetření aspekcí, palpací ramene 

a přilehlých struktur, dále vyšetření stability, hybnosti (pasivně, aktivně), odporových 

manévrů a speciálních testů. (28) 

Speciální vyšetřovací testy pletence ramenního: 

• Vyšetření aktivního pohybu proti izometrickému odporu dle Cyriaxe 

Výchozí poloha je pro všechny 3 následující pohyby stejná: pacient sedí, testovaná HK 

v připažení, 90̊ flexi. Lze testovat obě HK najednou, při jednostranném vyšetření 
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fixovat lopatku. Bolest při těchto testech poukazuje na postižení svalů, které se 

na pohybu podílejí. 

Abdukce - Pacient provádí abdukci paže proti našemu malému odporu, který klademe 

na laterální stranu paže v distální části. Test je pozitivní při lézi m. supraspinatus. 

Zevní rotace - Pacient provádí ZR proti odporu, kladenému proti zevní straně zápěstí 

a dolní části předloktí. Test je pozitivní při lézi m. infraspinatus a m. teres minor. Bolest 

se objevuje v místě úponu svalů na hlavici humeru nebo na dorzální ploše kloubu. 

Vnit řní rotace - Odpor je kladen proti vnitřní rotaci na vnitřní straně zápěstí a dolní 

části předloktí. Test je pozitivní při lézi m. subscapularis a m. teres major. Bolest bývá 

na přední straně kloubu. (13) 

 

Obrázek 5: Odporové zkoušky do A- zevní rotace, B - abdukce, C - vnitřní rotace (13) 

• Testování instability 

Instabilita remenního kloubu je pojem pro nežádoucí pohyb hlavice humeru během 

aktivního pohybu paže, který způsobuje bolest, subluxace či dislokace kloubu. Existuje 

velké množství testů. Ve většině případů se jedná o anteriorní instabilitu. Součástí 

vyšetření stability ramene je vždy i posouzení generalizované vazivové laxicity kloubní. 

(3) 

Zásuvkový test přední a zadní- Výhodné je provádět tento test vleže na zádech tak aby 

rameno pacienta přesahovalo okraj lůžka. Jednou rukou fixujeme lopatku a druhou 

tlačíme hlavici humeru předozadním směrem. Test odhalí kloubní instablitu či laxicitu. 

(3) 
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Apprehension test - Tento test je vhodné provádět vleže na zádech, pacient leží 

na okraji lehátka a paži má v 90˚ abdukci a 90˚ flexi v lokti. Vyšetřující současně 

provádí zevní rotaci 90˚ v rameni a druhou rukou vyvíjí tlak na rameno zezadu směrem 

ventrálním. Při pozitivitě testu udává pacient bolest a strach z vykloubení. Test odhaluje 

přední instabilitu ramene. (25) 

Relokační fulcrum test - Manévr na zadní instabilitu ramene. Poloha stejná jako 

u předchozích testů. Paže vyšetřovaného je v maximální zevní rotaci a 90˚ abdukci. 

Vyšetřující zvyšuje jednou rukou ZR a druhou rukou tlačí rameno dorzálně. Opět 

dochází k vyvolání pocitu vykloubení, nyní vzadu. (25) 

Testy na svaly RM a impingement syndrom 

Cyriaxův bolestivý oblouk - Pacient provádí maximální abdukci v ramenním kloubu. 

Pokud se při provedení objeví bolestivost, poukazuje to na různá postižení v oblasti 

ramene. Při bolestech do 30° abdukce je podezření na lézi m. supraspinatus, bolestivý 

rozsah 30°-60° je typický pro postižení subakromiální burzy. Bolest od 60° do 120° je 

projevem poškození rotátorové manžety či impingement syndromu. Pokud se bolest 

objeví až u 180° abdukce, kdy je laterální část klíční kosti plně rotován, ukazuje to 

na postižení AC skloubení. (13) 

Test podle Hawkinse a Kennedyho - Pacient sedí, vyšetřující pasivně abdukuje 

pacientovu paži do 90˚ a poté jí vnitřně rotuje s loktem v 90˚ flexi. Při pozitivním testu 

se objeví bolest vlivem zvýšeného dráždění tkání v subakromiálním prostoru. Test je 

typický pro útlak m. supraspinatus. (28) 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Test impingement sy dle Hawkinse (13) Obrázek 7: Test podle Neera (13) 
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Test podle Neera a Welshe - Pacient sedí, vyšetřující jednou rukou fixuje shora 

lopatku, druhou rukou provede maximální flexi v ramenním kloubu s vnitřní rotací. 

Vzniklá bolest opět ukazuje na útlak šlachy m. supraspinatus v SA prostoru. (13, 28)  

Jobeho test - Pacient abdukuje nataženou paži do 90˚ a mírně ji flektuje a vnitřně 

rotuje, až palec míří k zemi (přirovnáváno k pohybu při nalévání vody z lahve 

do sklenice). Vyšetřující klade odpor další abdukci. Pohyb je bolestivý při lézích RM, 

hl. m. supraspinatus. (25, 28) 

• Testy indikující postižení m. biceps brachii caput longum a jeho šlachy 

Yergasonův test - Výchozí poloha při tomto testu je 90˚flexe v lokti a pronace 

předloktí. Pacient provádí současně supinaci s flexí v lokti proti odporu. Test je 

pozitivní při pocitu bolesti v přední části ramene v průběhu bicipitálního žlábku. (13, 

25)  

Speedův test - Pacient při plně extendovaném lokti a supinovaném předloktí provádí 

flexi v ramenním kloubu proti odporu, který vyšetřující klade v oblasti předloktí. Test je 

pozitivní při vyvolání bolesti či pocitu přeskočení šlachy v bicipitálním žlábku. Při testu 

můžeme současně palpovat šlachu dlouhé hlavy bicepsu. Obdobou testu je „příznak 

tácu“-totéž s mírně flektovaným loktem, odpor proti dlaním (palm up test). (13, 25, 28) 

• Testy na AC skloubení 

Šálový příznak (cross flexion test) - Pacient sedí, vyšetřující stojí za ním, přičemž 

mírně fixuje trup tělem. Vyzveme pacienta, aby si sáhnul na druhostranné rameno 

(horizontální ADD). Vedeme pohyb za loketní kloub vyšetřované HK, na konci pohybu 

zapružíme. Pokud se objeví ostrá, přesně lokalizovaná bolest v oblasti akromia, je to 

důkaz patologie v AC kloubu. (25, 28) 

Obrázek 8: Speedův test (13) Obrázek 9: Yergasonův test (13) Obrázek 10:Šálový příznak (13) 
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ZOBRAZOVACÍ METODY:  

Rentgenové vyšetření  

Základní zobrazovací technika kloubů včetně ramene. Pomocí ní dokážeme odhalit 

většinu skeletální patologie, fraktury, kalcifikace, těžké degenerativní změny či 

i onkologická onemocnění. Měkké tkáně ale zobrazit neumí. Před každou ASK ramen je 

nutné RTG vyšetření minimálně ve dvou kolmých projekcích. 

• Předozadní projekce - je projekcí základní, zobrazuje AC a GH kloub. Z hlediska 

impingement syndromu lze vidět eventuální deformitu, kalcifikace, možný 

kraniální posun hlavice při ruptuře RM. (viz příloha č. 6, str. 94) 

• Skapuloothorakální „Y“ projekce - Tato projekce se provádí při klinické diagnóze 

impingement syndromu. Udává informace o tvaru a šířce SA prostoru, tvaru 

akromionu a pozici vůči kloubní jamce. (viz příloha č. 6, str. 94) 

Vyšetření ultrazvukem-ultrasonografie (USG) 

USG je schopna zobrazit měkké tkáně ramene a je minimálně zatěžující pro pacienta. 

Zobrazuje svaly a defekty RM, m. deltoideus, také odhalí výpotek v kloubu. Rameno se 

vyšetřuje v rovině frontální, sagitální, ventrálně i dorzálně. Za optimálních podmínek 

USG provádí operatér před indikací k ASK. 

Magnetická rezonance (MR) a výpočetní tomografie (CT) 

Tyto metody poskytují přesné informace o skeletu, svalových úponech, kloubním 

pouzdru, náplni kloubu a dalších parametrech kloubu. Bezpečně odhalí např. degeneraci 

či rupturu RM. (25) 

Artroskopie ramenního kloubu 

Jde o diagnostickou i operační metodu, při níž je do kloubu zavedena vpichem tenká 

optika s připojeným světelným zdrojem a malou kamerou. Vpichy jsou situovány 

v typických bodech ze zadního, předního a bočního přístupu. Do kloubu je napuštěn 

fyziologický roztok, aby došlo ke zvětšení pracovního prostoru. Po operaci je kloub 

velmi oteklý a bolestivý, protože měkké tkáně a podkoží nasáknou pod tlakem 

přiváděný roztok. ASK ramene je operace prováděná v celkové anestezii, pacient leží 

na zdravém boku, operovaná paže je tažena šikmo vzhůru.  

Výhodami ASK operace jsou malé jizvy, menší bolest a kratší doba následné 

rehabilitace. (10, 25) 
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2.4.6 Léčba 

2.4.6.1 Konzervativní léčba 

Ke konzervativnímu způsobu léčby se přistupuje u potíží v počátečních stádiích před 

vznikem reverzibilních změn. Většinu pacientů s impingement syndromem I. a II. stadia 

lze podle Neera vyléčit Léčba je zaměřená na obnovu funkce ramenního kloubu 

a zamezuje jeho dalšímu poškozování. Omezují se pohyby a polohy, které vyvolávají 

bolesti ramene. Pokud se po 6 měsících konzervativní léčby stav pacienta nezlepší, je 

indikovaná operační léčba.(17) 

Terapie spočívá v řešení příčin a jejich následků při vzniku impingement syndromu. 

Důležité je důkladné vyšetření kloubů a svalů pletence ramenního, vyšetření kloubních 

blokád C, Th páteře a žeber. Cílem je zjistit příčinu poruchy humeroskapulárního rytmu 

a omezení aktivní ZR humeru. Ve svalech nalézáme spoušťové body, které se snažíme 

odstranit metodami měkkých technik, a obnovujeme kloubní vůli vyšetřených blokád. 

Ve stádiu po odeznění akutních bolestí se budeme snažit získat správnou koaktivaci 

svalů okolo pletence ramenního, které ovlivňují postavení hlavice humeru v kloubní 

jamce. Cílem je posílení dynamických stabilizátorů glenohumerálního kloubu, zejména 

depresorů hlavice pažní kosti a stabilizačního svalstva lopatky. Tento postup se 

uplatňuje i v pooperační terapii (viz níže).(13) 

Konzervativní léčba zahrnuje fyzikální terapii. V počátečním stádiu indikujeme 

kryoterapii, je vhodná aplikace laseru, ultrazvuk, kombinovaná elektroléčba 

s analgetickými účinky k uvolnění reflexních změn v postižených svalech - TENS 

(transkutální elektrická neurostimulace) proudy. Dále se často využívá magnetoterapie. 

(13, 21) 

2.4.6.2 Operační léčba 

Artroskopická subakromiální dekomprese (ASD) 

Tato operace je indikována při přetrvávajících potížích a neúčinnosti konzervativní 

léčby při II. a III. stupni impingement syndromu. Cílem operace je zvýšit subakromiální 

prostor, aby došlo k eliminaci útisku a tření již zmíněných struktur. Podle charakteru 

a stupně poškození se používají různé metody k uvolnění tohoto prostoru. Při nejlehčím 

stupni postižení bývá dostačujícím výkonem výplach SA prostoru vodným médiem, 

v horším případě dojde k odnětí zhmožděné burzální tkáně (burzektomie) s protětím 
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korakoakromiálního vazu. Při nálezu III. stupně je výše uvedený postup doplněn 

suturou (sešitím) či refixací (znovu upevněním) rotátorové manžety, dále se provádí 

resekce lig. coracoacromiale a akromioplastika-odstranění části akromia.(6) 

Komplikace po ASD nejsou časté. Při zákroku může dojít k poškození nervů a cév či 

k adhezi jiných struktur v operované oblasti s následným omezením hybnosti aj. 

Pooperační komplikací může být infekce. Další příčinou neúspěchu ASD může být její 

chybná indikace nebo nedostatečný rozsah akromioplastiky. (23) 

2.5 FYZIOTERAPIE PO ARTROSKOPII RAMENNÍHO KLOUBU 

2.5.1 Obecné zásady, cíle 

Po jakémkoliv resekčním a uvolňovacím výkonu je indikována okamžitá a maximálně 

aktivní rehabilitace. Již první pooperační den po odstranění drénu zahajujeme pasivní 

cvičení, aktivní cvičení s dopomocí a po odeznění pooperačních bolestí i aktivní cvičení 

pohybu v rameni. Limitující jsou subjektivní pocity bolesti pacienta. (6, 13) 

Terapie by měla postupovat od šetrného izometrického cvičení, přes cvičení 

v uzavřených řetězcích a v další fázi přejít ke cvičení v otevřených řetězcích. 

Při každém pohybu dbáme na jeho správné provedení bez souhybů a na správnou 

souhru skapulothorakállního rytmu. 

Obecným cílem terapie je dosáhnout dvou protichůdných úkolů, na jedné straně získat 

co největší volnost kloubu a na druhé straně zároveň docílit dobré funkční stability 

a centrace GH kloubu. K tomu je nutné dosáhnout dynamické poziční funkce lopatky 

a zajistit funkční centraci glenohumerálního kloubu. Pokud se podaří tyto podmínky 

zajistit, bude docházet ke správnému, biomechanicky předpokládanému rozložení sil, 

což vede ke správné a ekonomické funkci v celém ramenním kloubu. 

Pro optimální postavení (centraci) hlavice humeru v kloubní jamce během pohybu horní 

končetiny hrají důležitou roli krátké depresory hlavice humeru. Mezi vlastní krátké 

depresory hlavice humeru patří m. subscapularis (hlavně dolní část), celý m. teres minor 

a m. infraspinatus (dolní část). Tyto jmenované svaly se upínají zhruba pod 45 

stupňovým úhlem z lopatky na humerus a táhnou tak hlavici šikmo dolů do jamky.  

Při jakékoliv poruše načasování aktivace těchto svalů, např. oslabením, dojde k narušení 

centrovaného postavení kloubu, což může vést k impingement syndromu. 
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Dalším problémem může být převaha m. deltoideus nad těmito depresory hlavice. M. 

deltoideus působí při abdukci paže střižnou superiorní translaci hlavic, což vede 

ke zmenšení SA prostoru až impingementu. Proto by měl být vztah těchto svalových 

skupin vyrovnaný. Posilování m. deltoideus během terapie bychom tedy měli provádět 

obezřetně a pamatovat na tyto souvislosti. (18) 

2.5.2 Fáze rahebilitace 

Kolář rozděluje rehabilitaci po artroskopii ramenního kloubu do tří fází, podle časového 

odstupu od operačního výkonu. Na základě toho volí rehabilitační postupy. 

I. fáze (0.-2. po operaci) 

V prvních dnech si pacient rameno leduje proti bolesti. Může provádět aktivní pohyby 

v zápěstí a lokti, v rameni pouze kývavé pohyby. Z fyzioterapeutických metod 

provádíme PIR do všech povolených pozic, techniky měkkých tkání, pasivní pohyby 

a opatrné protahování. Abdukci nad 90˚ se vyhýbáme. Vždy dodržujeme provádění 

pohybu do bolesti. V rameni provádíme zpočátku pouze izometrickou kontrakci, 

posilování a aktivní pohyby zatím ne. Pacient se začíná zapojovat do běžných denních 

činností. Kontrolujeme, zda pohyby neprovádí se souhyby. 

II. fáze (2.-6. týden po operaci) 

V této fázi přecházíme k aktivním pohybům, zpočátku s dopomocí podle stupně SS. 

Snažíme se obnovit kloubní vůli mobilizací GH kloubu, AC a SC skloubení, žeber 

a lopatky. Provádíme stabilizační cvičení svalů RM a lopatkových svalů. Cvičíme 

pohyby do všech směrů. Je vhodné využívat thera-bandy, žebřiny či aktivní cvičení 

v závěsu. Dále se využívají techniky PNF, prvky z Vojtovy reflexní lokomoce ap. Je 

důležité cvičit do bolesti a je nutná opatrnost pacienta při pohybu do aktivní abdukce.  

III. fáze (6.-12. týden po operaci) 

Zvětšujeme rozsah pohybu pomocí PIR a pasivního protahování ve všech směrech. 

Zvětšujeme SS ramenního kloubu pomocí závaží a odporových cvičení. Pokračujeme 

v dynamické stabilizaci ramenního kloubu. (13) 

Vhodné fyzioterapeutické metody jsou například PNF, Brügger koncept, či další 

stabilizační metody podle R. Brunkowové nebo Čápové. 
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2.5.3 Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie (FT) je pouze doplňková terapie. Jedná se o využívání účinků různých 

forem fyzikální energie. Dle druhu aplikované energie se FT dělí na mechanoterapii, 

termoterapii a hydroterapii, elektroterapii, fototerapii či kombinovanou terapii. Podle 

hlavního účinku dělíme procedury FT na analgetické, myorelaxační, antiedematózní, 

trofotropní a myostimulační. (22) 

Nyní uvedu příklady procedur využívaných konkrétně při rehabilitaci ramenního 

pletence s impingement syndromem či po ASK operaci. 

Termoterapie: 

• Kryoterapie 

Kryoterapie patří mezi procedury negativní termoterapie, teplota procedur se 

pohybuje kolem 0̊C a méně. Využívá se především pro antiedematózní 

a analgetický účinek při akutních poúrazových či pooperačních stavech. Nejčastěji 

se lokálně aplikují sáčky s ledem a kryosáčky na bolestivou oblast, mezi sáček 

a kůži vkládáme suchý ručník. Kryoterapii neaplikujeme při poruchách citlivosti, 

periferního prokrvení, chladové alergii a angině pectoris. Kryoterapii aplikujeme 

hlavně během prvních 48 hodin po operaci a následně vždy při bolesti po přetížení 

dané oblasti. (13, 22) 

Elektroterapie: 

• TENS proudy - Transkutánní elektrická neurostimulace 

Nízkofrekvenční terapie využívající impulsů kratších než 1 ms. Jedná se 

o neinvazivní aplikaci pulsních proudů monopolárně bodovou elektrodou 

na příslušnou větev senzitivního nervu. Tato terapie se využívá pro analgetický 

efekt. 

Dle frekvence, délky impulzu, intenzity a doby trvání lze TENS proudy rozdělit 

do několika skupin. Pro nejvýraznější analgetický účinek se nejčastěji aplikují 

proudy TENS burst (impulsy o frekvenci 100 Hz jsou rozděleny do salv po pěti 

impulsech, frekvence salv je 1-10 Hz, intenzita na hranici tolerance). (13, 22) 

• Magnetoterapie 

Magnetoterapie využívá účinky pulsního elektromagnetického pole na lidský 

oraganismus. Jedná se o bezkontaktní elektroterapii zprostředkovanou prstencovými 

a deskovými aplikátory, pacient během procedury nic necítí (apercepční metoda). 
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Výhodou magnetoterapie je aplikace přes oděv i sádru. Tuto metodu využíváme pro 

analgetický účinek, který je výsledkem vazodilatace cév, myorelaxace a podpory 

trofiky tkání. Existuje spousta kontraindikací této terapie, absolutní jsou těhotenství, 

kardiostimulátor, metabolické poruchy, infekce a nádory. (13, 22) 

Mechanoterapie: 

• Ultrasonoterapie 

Terapie ultrazvukem (UZ), což je podélné vlnění s frekvencí vyšší než 20000 Hz. 

K terapeutickým účelům se využívá frekvence 1-3 MHz. Prostřednictvím aplikační 

hlavice o průměru 1 či 4 cm se přenese kmitání z hlavice na tkáně a formou 

podélného vlnění se šíří do hloubky, kde dochází k rozkmitání všech buněk. Tím 

dochází jednak k tzv. mikromasáži s následným disperzním účinkem (zkapalněním 

rosolovitých struktur), jednak k přeměně mechanické energie na tepelnou 

a k hlubokému ohřevu tkání. V důsledku toho dochází ke zvýšenému prokrvení 

tkání, což zahrnuje zvýšený přívod kyslíku, živin a odplavení nežádoucích 

škodlivých metabolitů. Celkově tedy dochází ke zlepšení regeneračních schopností 

tkání, myorelexaci a k ústupu bolestí. 

Není vhodné aplikovat UZ v prvních 24 hodinách po traumatu. Je nutné dodržovat 

kromě klasických kontraindikací i speciální, což je aplikace na kostěné výstupky 

blízko pod kůží, periferní nervy a epifýzy rostoucích kostí. (13, 22) 

Fototerapie: 

• Terapie laserem 

Laser spadá do fototerapie polarizovaným světlem. Jde o zařízení uvolňující energii 

jako paprsek elektromagnetického záření. Toto záření má charakteristické vlastnosti 

(nondivergence, polarizace, koherence, monochromatičnost), díky kterým má 

paprsek vysokou energii. V terapii se používají nízkovýkonné lasery s výkonem 

do 500 mW. Hlavní účinky jsou termický a fotochemický. V jejich důsledku také 

biostimulační, protizánětlivý a analgetický. Indikace je široká, v našem případě 

využíváme k terapii jizvy po operačním řešení. (13, 22) 
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2.5.4 Prognóza a prevence  

Prognóza závisí na stupni a rozsahu poškozených tkání v SA prostoru (27). Vývoj 

léčebného procesu velice ovlivňuje vlastní přístup pacienta k rehabilitaci, zda poctivě 

provádí zadanou autoterapii a dodržuje pokyny terapeuta. Ze strany fyzioterapeuta 

závisí na vhodném výběru terapeutických postupů, intenzitě cvičení a kontrole 

prováděných pohybů bez souhybů. Je důležité tolerovat bolest a nepřetěžovat 

podrážděný kloub.  

Doporučuje se omezit sporty a práci s častou pozicí rukou nad hlavou (overhead 

pozice), dále omezit trvalé přetěžování nošením a zvedáním těžkých břemen. 

Při návratu ke sportu po pooperační i konzervativní terapii je důležitá postupnost 

zatěžování ramene Je nutné aby pacient pokračoval v zavedeném režimu fyzioterapie 

a zvyšoval zátěž postupně. Zpočátku by se měl sportovec vyhýbat kontaktní části 

tréninku a vyvarovat se tak dalšímu poranění. Při sportu by si měl uvědomovat 

postavení celé horní končetiny a provedení přesného vedeného pohybu v rameni. dále je 

možné zpevnit oslabené rameno pomocí ortézy či taipu. V tomto režimu pokračovat 

do odeznění potíží až do plné zátěže tréniku. (21, 27) 

Pokud je průběh hojení a rehabilitace bez komplikací, po šesti měsících je 

i po rupturách měkkých tkání povolen sport bez omezení v plné tréninkové zátěži. (13) 

Z hlediska prevence impingement syndromu má nosný význam včasná diagnostika 

nestability ramene. Nestabilita ramene vede časem k přetěžování a poškozování 

závěsného aparátu. (27) 
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3 SPECIÁLNÍ ČÁST 

3.1 METODIKA PRÁCE 

Typ práce: rešerše s případovou studií 

Cíl:  Prokázat, že jsem na základě studia schopna pracovat s pacientem s diagnózou 

impingement syndrom a schopna zpracovat kazuistiku vybraného pacienta. 

Pracoviště: Oblastní nemocnice Kladno, a.s., v termínu 24. 1. – 18. 2. 2011, ambulantní 

část rehabilitačního oddělení, pod odborným vedením Mgr. Ireny Novotné 

Pacient: žena, ročník narození 1971, diagnóza: M75.1 Impingement syndrom dx 

Informovaný souhlas pacienta: Pacientka podepsala informovaný souhlas dne 7. 2. 

2011, z důvodu zachování anonymity však souhlas není součástí této bakalářské práce. 

Vzor informovaného souhlasu je součástí přílohy. Podepsaný originál je k dispozici 

u autora této práce. 

Vyjádření etické komise: Etická komise se kladně vyjádřila ke zpracování této 

kazuistiky. Originál jejího vyjádření je součástí přílohy. 

Organizace a sběr dat:  Terapie pacientky proběhla během deseti návštěv v období 

uvedeném výše. První a poslední terapie byla určena převážně pro zpracování vstupního 

a výstupního kineziologického rozboru. Jedna terapie trvala přibližně 45 minut. 

Zpracování dat: Během prvního týdnu mé souvislé odborné praxe v Oblastní 

nemocnici Kladno jsem měla sama možnost si vybrat pacienta vhodného ke zpracování 

kazuistiky pro účely bakalářské práce. Po souhlasu a dohodě s ním i s vedoucí mé práce, 

jsem vedla terapeutické jednotky, na jejichž konkrétním čase jsme se vždy domluvili 

předem a které jsou všechny zaznamenané v této práci. Na základě vstupního 

kineziologického rozboru a pacientčiných osobních cílů a přání byl sestaven krátkodobý 

a dlouhodobý rehabilitační plán. Všechna data byla průběžně zapisována a zpracována 

do této bakalářské práce. 

Vyhodnocení dat: výstupní kineziologický rozbor provedený v závěru terapie byl 

porovnán se vstupním kineziologickým rozborem, výsledky jsou součástí závěru 

bakalářské práce 
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Použité diagnostické metody:  

� Vyšetření stoje aspekcí dle Jandy 

� Vyšetření antropometrické  

� Distance na páteři 

� Vyšetření dýchání dle Véleho 

� Vyšetření pánve  

� Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy 

� Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

� Vyšetření svalové síly dle Jandy 

� Vyšetření kloubního rozsahu 

� Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

� Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

� Neurologické vyšetření  

Použité terapeutické metody: 

� Techniky manuální medicíny dle Lewita: 

- Techniky měkkých tkání 

- Mobilizace 

- PIR, PIR s následným protažením 

- AGR dle Zbojana 

� Pasivní pohyby, Aktivní pohyby s asistencí 

� Cvičení svalové síly 

� PNF dle Kabata 

� AEK postupy dle Brüggera 

Použité pomůcky: 

Lehátko, neurologické kladívko, metr, plastový goniometr, Thera-Band, molitanový 

míček, olovnice 
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3.2 ANAMNÉZA 

Vyšetřovaná osoba:  A. M., žena 

Ročník:  1971 

Diagnóza:  M75.1 Impingement syndrom dx, M755 Bursitida ramene 

STATUS PRAESENS 

Pacientka je orientovaná v čase a prostoru, spolupracuje, komunikuje, barva kůže bledá, 

bez zvýšené potivosti a teploty. Dnes je pacientka první den po operaci. Cítí se celkem 

dobře, uvádí vertigo. Bolest pravého ramene při pohybu, v klidu bez bolesti. 

Výška: 178 cm, váha: 75 kg, BMI: 13,67 (norma)  

RA:   dvě tety- rakovina prsu 

 otec- rakovina plic 

  praotec- zelený zákal 

OA: 

 a) předchorobí: běžné dětské nemoci, operace fibroadenomů obou prsů ( 2000 - 

levé, 2004 - pravé prso), operace svalové kýly na zádech (2008), pacientka trpí již 

několik let bolestmi zad a krční páteře. 

 b) NO: Pacientka je nyní hospitalizovaná po artroskopické operaci pravého 

ramenního kloubu na ortopedickém oddělení v Oblastní nemocnici Kladno. Operace 

byla provedena dne 2. 2. 2011 a byla indikována z důvodu dlouhodobé bolesti, která 

přetrvávala i po aplikaci kortikoidů. Bolesti pravého ramenního kloubu začaly na jaře 

2010, zpočátku při zatížení, později i v noci a postupně docházelo ke snížení rozsahu 

pohybu. Před operací, měla pacientka problémy již s běžnými denními činnostmi jako je 

oblékání. Bolest se promítala do celé PHK, pocity nedokrvení, únavy, bez brnění 

do prstů. Dnes je pacientka první den po operaci, cítí se celkem dobře, udává závratě. 

SA: pacientka žije s manželem v bytě, 3. patro bez výtahu 

PA: nyní na mateřské dovolené, dříve prodavačka v zastavárně 

AA: neguje 

FA: neguje, nyní Coxtral 2x denně 
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Abusus: kuřačka 4-5 cigaret denně, alkohol ne 

Sport. A:  žádný 

Gynekol. A: 1 dítě, spontánní porod bez problémů 

Předchozí rehabilitace: červen 2009 – ambulantně docházela na RHB s dorzalgií,(ON 

Kladno), prosinec 2011- pro bolesti krční páteře kapačky na neurologickém oddělení 

(ON Kladno) 

Doplňující otázky: dominantní ruka PHK 

VÝPIS ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 

Ambulantní vyšetření ze dne 8.7.2010 

NO: cca 1 měsíc bolesti P ramena s iradiací do paže, občas pozoruje přeskočení 

v rameni, bolesti jsou i v noci 

Obj.: volná šíje, rameno bez otoku, pohyb v plném rozsahu, bolestivý koncový oblouk, 

síla RM je dobrá, dl. šlacha bicepsu nebolestivá, rotace v plném rozsahu, AC kloub 

nebolestivý 

DG: v.s. bursitis subacromialis 

Th: D+M subakromiálně, obstřik n. suprascapularis 

Dop.: kontrola za 3 týdny 28.7. 

Ambulantní vyšetření ze dne 23.9.2010 

NO: recidiva bolesti P ramena, bolesti větší intenzity nežli v červenci 2010, bolest je 

stálá, v noci se nevyspí, obstřik SA prostoru kortikoidy měl dobrý efekt cca 2 měsíce 

Obj.: volná šíje, rameno bez otoku, pohyb v plném rozsahu, bolestivý koncový oblouk, 

síla RM je dobrá, kl. šlacha bicepsu nebolestivá, rotace v plném rozsahu, AC kloub 

nebolestivý 

RTG: P rameno. norm. nález 

DG: Impingement sy omi l.dx. 

Dop.: pacientku objednávám k ASK P ramena. Po obdržení pozvánky prosím OL 

o provedení předoperačního vyšetření. 
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Přijímací zpráva- hospitalizace od 1.2.2010 

Důvod přijetí: léčebný- Sy manžety rotátoru 

NO: cca ¾ roku bolesti pr. ramene, 2x aplikace kortikoidů s přechodným efektem, 

vzhledem k přetrvávání obtíží pozvána k AS pr. ramene. Bolí při elevaci ramene. 

Současně i bolesti C páteře- byla i na inf ther na neurologii pro bolesti hlavy. 

Obj. nález: rameno norm. konfigurace, pohyb v dobrém rozsahu, abdukce 

nad horizontálu, dále bolí, zn impingementu positivní, Jobe postitivní, bez známek 

poškození RM, ztuhlost šíje a citlivost PV s omezením rotací hlavy, periferie bpn. 

RTG: pr rameno- přiměřený nález  

DG při přijetí: M751 Impingement omi l.dx 

Operační protokol 

Datum zahájení operace: 2. 2. 11 08:27, Datum ukončení operace: 2. 2. 11 09:07 

Doba trvání operace: 00:40, reoperace: Ne, Typ anestézie: celková 

Operační diagnózy: M755 Burzitida ramene 

Operační výkony: ASK omi l. dx. diagnostica, ASK bursectomia subacromialis 

Popis: Po zavedení artroskopu z posterolaterálního vstupu do GH kl. provedena 

dignostika: kloub je bez výpotku, synovialis klidná, chrupavka glenoidu a hlavice  

porcelánového vzhledu, labrum po celém obvodu pevné, úpon bicepsu pevný, směrem 

do sulku lehce překrvený, bez zn. luxace. M. subakromialis norm. průběhu, m. 

supraspinatus a infraspinatus bez defektu či překrvení. SK zavádím do SA prostoru, kde 

je zduřelá a překrvená burza. Provádím revizi burzy pomocí shaveru a vaperu, protínám 

CA vaz. Nadpažek j hladký. Vyplachuji, zavádím drén. 

3.3 DIFERENCIÁLNÍ ROZVAHA 

Vzhledem k diagnóze před operací předpokládám výrazné omezení kloubního rozsahu 

a snížení svalové síly celé pravé HK a pletence ramenního. Díky endoskopickému 

řešení operace bylo narušeno nejnutnější množství měkkých tkání, což velice urychlí 

proces hojení. Musíme brát v úvahu, že při operaci, popř. vlivem otoku, mohlo dojít 

k poškození nervu, což by se projevilo poruchami hybnosti či citlivosti příslušné části 
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HK. Vzhledem k provedení operace (viz operační protokol) bude ve fyzioterapii 

zpočátku limitující pouze bolest, nikoliv strukturální příčina. Lze předpokládat vznik 

reflexních změn v oblasti pravého pletence ramenního na všech úrovních měkkých tkání 

i periostových bodů. Lze očekávat omezení posunlivosti jednotlivých vrstev měkkých 

tkání vůči sobě, změnu tonusu, trofiky či přítomnost trigger pointů ve svalech. 

Pravděpodobně dojde ke změně pohybových stereotypů, zejména stereotypu abdukce 

v ramenním kloubu. Dále můžeme očekávat omezenou kloubní vůli (joint play) nejen 

v oblasti pletence ramenního, ale i v celé PHK, páteři a na žebrech. 

3.4 VSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

3.4.1 Vstupní vyšetření 

Vyšetření stoje aspekcí 

Stoj bez pomůcek, o úzké bazi 

Zezadu: 

• Paty symetrického tvaru a postavení 

• Levá Achillova šlacha silnější 

• Lýtka z tibiální i fibulární strany symetrická 

• Podkolenní rýhy ve stejné výši 

• Kontury stehen z mediální i laterální strany mírně asymetrické, LDK působí 
delší, tenčí 

• Subgluteální rýha asymetrická, vlevo níž, kratší než vpravo 

• M. gluteus maximus vpravo více hypotonický 

• SIPS a hřebeny pánevních kostí objektivně ve stejné výši - ověřeno palpací 

• Taile vlevo hlubší, vpravo protáhlejší 

• Mírná skolióza vpravo v přechodu Th- L páteře 

• Hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti dolní hrudní a bederní páteře bilat. 

• Dolní úhel pravé lopatky níže 

• Výška ramen asymetrická, levé výš 

• Hypertonus m. trapezius pars cranialis bilat. 

• HKK symetrické 
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• Hlava v rovině 

Zepředu:  

• Symetrické zatížení hran chodidel 

• Podélná klenba nožní propadlá bilaterálně 

• Bérce symetrické 

• Pately ve stejné výši, symetrické 

• Kontury stehen symetrické  

• SIAS ve stejné výši - ověřeno palpací 

• Symetrie pupku 

• Symetrie tonu břišních svalů, celkově hypotonus 

• Laterální konec levé claviculy mírně výš 

• Prohloubení podklíčkových jamek více vlevo 

• Asymetrická kontura ramen, pravé rameno asi o 1 cm níž 

• Hypertonus SCM bilaterálně 

• Hypertonus m. trapezius kraniál. část bilaterálně  

• Obličej symetrický 

• Hlava v rovině 

Zboku:  

• DK: plná extenze v kolenních kloubech 

• Hypotonus hýžďových svalů 

• Anteverze pánve 

• Zvýšená lordóza bederní páteře 

• Oslabená břišní stěna 

• Fyziologická hrudní kyfóza 

• Protrakční držení ramen 

• HKK: semiflexe v loketních kloubech 

• Hlava předsazená 

Podzávěr: 

Z vyšetření stoje vyplývá mnoho již dlouhodobých svalových dysbalancí. U pacientky 

můžeme nalézt jak HZS tak DZS. V oblasti Th-L je viditelná mírná skolióza vybočená 
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vpravo. Ta může mít vliv na asymetrické postavení ramen. Postavení ramen dále 

ovlivňuje hypertonus m. trapezius pars cranialis, odlišná pozice lopatek a napětí 

šíjových svalů, které pomáhají při horním hrudním typu dýchání, které je u pacientky 

patrné z prohloubených podklíčkových jamek. Protrakce ramen poukazuje na nejspíše 

zkrácené prsní svaly. Celé HKK, jejich postavení i konstituce jsou na pohled 

symetrické. 

Vyšetření stoje pomocí olovnice 

Hodnocení zezadu: Olovnici nelze spustit ze záhlaví (protuberantia occipitalis externa), 

hlava je předsazena, svislici brání hrudní kyfóza. Pokud měříme z vrcholu hrudní 

kyfózy, olovnice prochází intergluteální rýhou a dopadá mezi paty. 

Hodnocení zepředu: Olovnice spuštěná z processus xiphoideus. Břicho prominuje přes 

spuštěnou olovnici. 

Hodnocení zboku: Olovnice spuštěná v prodloužení zevního zvukovodu. Olovnice 

prochází před středem ramenního a kyčelního kloubu, spadá do přední poloviny nártu. 

Podzávěr: 

Viditelná mírná skolióza v oblasti TH-L páteře je kompenzovaná, protože spuštěná 

olovnice ze záhlaví prochází středem gluteálních svalů. Z vyšetření je patrné flekční 

držení celého těla. Olovnice spuštěná zboku by měla fyziologicky procházet středem 

ramenních a kyčelních kloubů a dopadat do přední části nohy. 

Distance na páteři  

� Schoberova vzdálenost (L5 + 10 cm kraniálně): 6 cm (norma 4-5 cm) 

� Stiborova vzdálenost (L5 – C7) : 10 cm (norma 7-10cm) 

� Čepojevova vzdálenost (C7+ 8 cm kraniálně): 2 cm (norma 3cm) 

� Thomayerova vzdálenost: 0 cm od země 

� Forestierova fleche: 0 cm 

� Ottův příznak - inklinační (C7+ 30 cm kaudálně): 3 cm (norma 3,5 cm) 

� Ottův příznak - reklinační (C7+ 30 cm kaudálně): -2 cm (norma -2,5 cm) 

Zkouška lateroflexe (rozsah lateroflexe ve stoji, měřený bod – daktylion): 

Dx: 20cm, Sin: 23 cm 

� Zkouška předklonu hlavy: brada- sternum 2 cm 
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Podzávěr: 

Z vyšetření vyplývá normální pohyblivost hrudní a bederní páteře. Pohyblivost krční 

páteře je mírně omezena. 

Vyšetření pánve palpačně 

Výška SIAS: ve stejné výši 

Výška SIPS: ve stejné výši 

Výška hřebenů (crist) pánevních kosí: ve stejné výši 

Fenomén předbíhání spin: negativní 

Spine sign (Příznak trnu): blokáda SI nevyšetřena bilat. 

Rosina: blokáda SI nevyšetřena bilat. 

Podzávěr: 

Přední i zadní spiny pánve palpačně nebolestivé, ve stejné výši. Blokáda SI nevyšetřena 

bilaterálně. 

Vyšetření antropometrické 

Výška: 178 cm, váha: 75 kg, BMI: 13,67 (norma) 

Tabulka 1: Vstupní KR - Vyšetření antropometricé HKK 

SEGMENT DX [cm] SIN [cm] 

Délka HK: Acromion-daktylion 34 35 

Délka paže a předloktí: Acromion-processus 
styloideus radii 

55 56 

Délka paže: Acromion-later. epik. humeru 76 77 

Délka předloktí: Olecranon-processus 
styloideus ulnae 

27 27 

Délka ruky: spojnice proc.styloideí-daktylion 19 19 

Obvod paže relaxované 30,5 31 

Obvod paže při kontrakci 31,5 32,5 

Obvod loketního kloubu (30˚ flexe) 26,5 26 

Obvod předloktí 26 25,5 

Obvod nad zápěstím: nad processí styloideí 16 16 
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Podzávěr: 

Z antropometrického hlediska je délka paže PHK o 1 cm kratší. Podle naměřených 

obvodových hodnot jsem zjistila, že pravá paže je v klidu i při kontrakci mírně užší než 

levá. Naopak v oblasti loketního kloubu a předloktí jsou hodnoty na PHK o půl 

centimetru vyšší, což může být zapříčiněno dominancí PHK nebo lze usuzovat 

o mírném otoku.  

Vyšetření goniometrické 

Tabulka 2: Vstupní KR - Vyšetření goniometrické HKK 

SEGMENT DX- AKT. DEX- PAS. SIN- AKT. 

Ramenní kloub S 10-0-90 S 20-0-120 S 30-0-180 

F 90-0-0 F 110-0-0 F 180-0-0 

T 10-0-90 T 30-0-100 T 30-0-120 

R 50-0-45 R 60-0-50 R 90-0-90 

Loketní kloub S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 

R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 

Zápěstí S 80-0-70 S 90-0-80 S 80-0-70 

F 30-0-40 F 30-0-40 F 30-0-40 

 

Kr ční páteř Aktivní pohyby Pasivní pohyby 

S 50-0-40 S 50-0-45 

F 40-0-45 F 45-0-55 

R 70-0-80 R 75-0-85 

Podzávěr: 

Kloubní rozsah v PRKL je snížen ve všech směrech pohybu. Při aktivním i pasivním 

vyšetření byla limitující bolest, naměřené hodnoty se poměrně liší. Po aktivním 

provedení pohybu bylo možno pasivně zvýšit rozsah. Na LHK byly naměřeny 

fyziologické hodnoty kloubního rozsahu. Prsty na obou HKK vyšetřeny orientačně, 

rozsah fyziologický, bez omezení. Rozsah pohybu krční páteře je také fyziologický. 

Vyšetření aktivního pohybu proti izometrickému odporu dle Cyriaxe 

Abdukce- test na m. supraspinatus: Tento test je pro pacientku velmi bolestivý. 

Zevní rotace- test na m. infraspinatus a m. teres minor: Provede bez bolesti. 
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Vnit řní rotace- test na m. subscapularis: Provede proti odporu s mírnou bolestí. 

M. biceps brachii caput longum: Při této odporové zkoušce pacientka pociťuje velkou 

bolest. 

Dlouhá hlava m. triceps brachii: Bez bolesti. 

Podzávěr: 

Nejobtížnější a nejbolestivější zkouška proti odporu je pro pacientku test pro m. biceps 

brachii caput longum a hned potom test pro m. supraspinatus. Ostatní testy provedeny 

bez velké bolesti či téměř žádné. 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Hodnocení - 5 stupňů: 

0-žádné známky stahu svalu, 1-záškub svalu, 2-pohyb v odlehčení (vyloučení 

gravitace), 3-pohyb proti gravitaci, 4-pohyb proti středně velkému vnějšímu odporu, 5-

značný vnější odpor 

OP- omezený pohyb pro bolest 

Tabulka 3: Vstupní KR - Vyšetření SS 

SEGMENT POHYB SVAL DX SIN 

Lopatka Abdukce Serratus ant. 4 5 

Addukce a 
rotace 

Mm. rhomboidei, m. 
trapezius pars med. 

4 4 

Elevace Trapezius pars cran., 
m.levator scapulae 

4 5 

Deprese Trapezius pars caud. 4 5 

Ramenní kloub Flexe Deltoideus pars ant., m. 
coracobrachialis 

3-  
OP 

5 

Extenze Latissimus dorsi 4 5 

Abdukce Deltoideus pars med., 
Supraspinatus 

3- 
OP 

5 

Abdukce v horiz. Deltoideus pars post. 3 5 

Addukce v horiz. Pectoralis maior 3- 
OP 

5 

Rotace ext. Infraspinatus, Teres minor 3- 
OP 

5 

Rotace int. Subscapularis, Teres maior 3 5 
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Loketní kloub Flexe Biceps brachii, Brachialis, 
Brachioradialis 

4 5 

Extenze Triceps brachii 4 5 

Podzávěr:  

SS celé pravé HK je celkově snížená. Nejvíce je oslabené svalstvo PRKL, které má 

převážně SS o hodnotě č. 3-, v závěru pohybu omezení bolestí. 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Hodnocení: 0- nejde o zkrácení, 1- malé zkrácení, 2- velké zkrácení 

Tabulka 4: Vstupní KR -  Vyšetření zkrácených svalů 

SVAL DX SIN 

m.trapezius, pars cranialis 2 2 

m. sternocleidomastoideus 2 2 

m. levator scapulae 1 1 

m. pectoralis major 2 1 

m.pectoralis minor 1 1 

Podzávěr:  

Vyšetření zkrácených svalů ukazuje na velké zkrácení šíjového a prsního svalstva 

bilaterálně. Malé zkrácení bylo vyšetřeno u m. levator scapulae, m. pectoralis minor 

bilat. a m. pectoralis major vlevo.  

Vyšetření základních pohybových stereotypů 

Flexe trupu: v konečné fázi flexe trupu dochází k elevaci DKK, což ukazuje na 

převahu m. iliopsoas nad m. rectus abdominis 

Flexe krku: tento pohyb vykonává hlavně m. SCM, převaha vpravo 

Abdukce v ramenním kloubu: vlevo provedení fyziologické, vpravo provedení 

abdukce do 90̊, omezeno pro bolest, vyšetřena přestavba v zahájení pohybu, aktivita m. 

trapezius předchází aktivitě m. supraspinatus a m. deltoideus 

Klik (modifikace ve stoji o zeď): vyšetřena negativní přestavba, vpravo nedostatečná 

fixace dolního úhlu lopatky. Při provedení kliku odstává mediální okraj a dolní úhel 

pravé lopatky. 
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Stereotyp dýchání: vyšetřeno vleže na zádech s flektovanými DKK, dechová vlna 

probíhá fyziologicky, převažuje horní hrudní dýchání 

Stereotyp chůze: chůze fyziologická, souhyb levé horní končetiny fyziologický, PHK 

výrazně vázne pohyb v ramenním i loketním kloubu 

Podzávěr:  

Vyšetřena insuficience břišního svalstva, hlubokých flexorů krku a dolních fixátorů 

pravé lopatky. Dále vyšetřena negativní přestavba abdukce PRKL. Převažuje typ horní 

hrudní dýchání, oblast břišní a dolní hrudní se nerozvíjí. 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

Tabulka 5: Vstupní KR - Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

SEGMENT VYŠETŘENÍ DX SIN 

Glenohumerální 
kloub 

ventrodorzální posun pruží pruží 

kraniokaudální posun pruží pruží 

laterální posun pruží pruží 

Akromioklavikulární 
kloub 

fenomén šály nelze provést pro 
bolest 

bpn 

ventrodorzální posun nepruží pruží 

kraniokaudální posun nepruží pruží 

Sternoklavikulární 
kloub 

ventrodorzální posun pruží pruží 

kraniokaudální posun pruží pruží 

Skapulothorakální 
kloub- lopatka 

pasivní abdukce lopatky zvýšená přilnavost 
lopatky ke stěně 

hrudní 

bpn 

Loketní kloub krátká páka-směr 
ulnární i radiální 

bpn bpn 

proximální radioulnární 
kloub dorsálně i 
ventrálně a do rotace 

bpn bpn 

C páteř ve všech segmentech bpn bpn 

C- Th přechod  

 

kloubní vůle směrem 
dorzálním 

pruží pruží 

kl. vůle směrem 
laterálním 

pruží pruží 
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Žebra vyšetření dle Kubise 2.-
7. žebro 

pruží pruží 

pružení 1. žebra pruží pruží 

rozvoj žeber v inspiriu bpn bpn 

rozvoj žeber v expiriu  bpn bpn 

Podzávěr: 

Vyšetřena omezená kloubní vůle v akromioklavikulárním skloubení vpravo 

ventrodorzálním i kraniokaudálním směrem. Dále je přítomná zvýšená přilnavost pravé 

lopatky ke stěně hrudní. Vyšetření glenohumerálního kloubu nebylo bolestivé, naopak 

oddálení kloubních ploch působilo pacientce příjemné pocity uvolnění. Kloubní vůle 

žeber, C páteře a C-Th přechodu bez omezení.  

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření kůže: Kůže v oblasti paže, ramene, klíční kosti a lopatky volná, posunlivá 

všemi směry. V oblasti jizev po artroskopii nelze prozatím kůži vyšetřit pro sterilní krytí 

v dané oblasti. 

Vyšetření podkoží: Küblerova řasa vázne v oblasti Th-L přechodu. Podkoží v oblasti 

pravé paže, ramene a celého pletence ramenního je posunlivé. 

Vyšetření fascií:  

Thorakolumbální fascie - snížená posunlivost a protažitelnost směrem kaudálním bilat., 

směrem kraniálním více vpravo 

Krční fascie - snížená posunlivost doprava i doleva 

Vyšetření svalového tonu:  

Tabulka 6: Vstupní KR - Vyšetření svalového tonu 

SVAL Vyšetření 

m. deltoideus: pars ant., med.,post. normotonus bilat. 

m. supraspinatus hypertonus více vpravo, Trp bilat. 

m. infraspinatus hypertonus vpravo 

m. subscapularis hypertonus vpravo, palpačně bolestivý 

m. pectoralis maior  hypertonus bilat., více vpravo 

m. trapezius pars cran. hypertonus bilat., Trp bilat 

m. latissimus dorzi hypertonus bilat., vpravo Trp 
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m. biceps brachii vpravo hypertonus ve střední části svalu, 
palpačně bolestivý 

m. triceps brachii mírný hypotonus vpravo 

m. sternocleidomastoideus zvýšený tonus bilat. 

mm. scaleni zvýšený tonus bilat. 

krátké extenzory šíje hypertonus 

Vyšetření periostových bodů: 

Hodnocení: + palpačně bolestivé, - bez bolesti 

Tabulka 7: Vstupní KR - Vyšetření periostových bodů 

PERIOSTOVÝ BOD DX SIN 

bolestivé body na linea nuchae + 

angulus costae - - 

žebra v medioklavikulární linii - - 

žebra v axiální linii + - 

sternokostální spojení - - 

mediální konec klíční kosti - - 

Processus xiphoideus - - 

Erbův bod - - 

úpon deltového svalu - - 

epikondyly humeru - - 

proc. coracoideus + - 

Podzávěr: 

Kůže a podkoží v oblasti pravé paže, ramene a celého pletence ramenního jsou 

posunlivé vzhledem k ostatním tkáním. Podkoží vázne pouze v oblasti Th-L přechodu. 

Mezi vyšetřené palpačně bolestivé periostové body patří: žebra v axiální linii vpravo, 

proc. coracoideus vpravo a úpony krátkých extenzorů šíje na linea nuchae. Z hlediska 

reflexních změn ve svalech jsem vyšetřila bilaterálně zvýšený tonus u svalů: m. 

supraspinatus, m. pectoralis maior, m. trapezius pars cran., m. SCM, mm. scaleni. 

Zvýšený tonus pouze na pravé straně byl u svalů: m. subscapularis, m. infraspinatus 

a m. biceps brachii. Trp jsem napalpovala v m. supraspinatus bilat., m. trapezius pars 
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cran. bilat. a v m. latissimus dorzi vpravo. Palpačně bolestivý byl m. biceps brachii 

ve střední části, kde je cítit lokální hypertonus. 

Vyšetření jizev: 3 jizvy na PRKL po artroskopii, prozatím nebylo možné provést. Stehy 

budou odstraněny až 17. 2., do té doby budou přelepeny sterilním obvazem. Dovyšetřím 

v průběhu terapie. 

Vyšetření hypermobility 

Hodnocení: A-hypomobilita až norma, B-lehká hypermobilita, C-výrazná hypermobilita 

Tabulka 8: Vstupní KR - Vyšetření hypermobility 

SEGMENT ZKOUŠKA DX SIN 

Ramenní kloub Abdukce ve 
scapulohum.kloubu 

90̊ - A 100̊ - B 

Zkouška šály Pro bolest A B 

Zapažení Nelze provést pro 
bolest 

_ 

Loketní kloub Extenze v loktech 120̊ - B 

Kr ční páteř Rotace 80̊ - B 70̊ - A 

Hrudní páteř Rotace 70̊ - B 60̊ - A 

Podzávěr: 

Pacientka je celkově na HKK lehce hypermobilní. Rotace krční a hrudní páteře je 

doleva mírně nižší než vpravo. Zkouška šály, založení a zapažení nelze pravou HK 

provést pro bolest. 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření monosynaptických reflexů na HKK:  

Tabulka 9: Vstupní KR - Vyšetření monosynaptických reflexů na HKK 

REFLEX DX SIN 

C5- bicipitový noromoreflexie noromoreflexie 

C6 – radiopronační noromoreflexie noromoreflexie 

C7 – tricipitový noromoreflexie noromoreflexie 

C8 - reflex flexorů prstů noromoreflexie noromoreflexie 
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Vyšetření pyramidových jevů HKK: 

Tabulka 10: Vstupní KR - Vyšetření pyramidových jevů HKK 

DRUH TEST DX SIN 

 

IRITA ČNÍ 

Marie Foix negativní negativní 

Jaster negativní negativní 

Hoffman negativní negativní 

Trämmer negativní negativní 

 

ZÁNIKOVÉ 

Mingazzini negativní negativní 

Dufour negativní negativní 

Hanzal negativní negativní 

fenomén retardace negativní negativní 

Vyšetření exterorecepce (povrchové čití) na HKK: 

Taktilní čití - ve všech segmentech na HKK je čití fyziologické  

Algické čití -  bpn bilat. 

Termické čití - bpn bilat. 

Grafestezie - bpn bilat. 

Stereognozie - bpn bilat 

Vyšetření propriorecepce (hluboké čití) na HKK 

Pohybocit - správný, přesný 

Polohocit - správný, přesný 

Vibrační čití - nevyšetřeno 

Vyšetření taxe HKK: 

Tabulka 11: Vstupní KR - Vyšetření taxe HKK 

ZKOUŠKA DX SIN 

Ukazovák-nos přesná, bez hypermetrie přesná, bez hypermetrie 

Ukazovák-
kontralat.lal ůček 

přesná, bez hypermetrie přesná, bez hypermetrie 

Diadochokinéza přesná, bez hypermetrie přesná, bez hypermetrie 
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Podzávěr:  

Výsledek neurologického vyšetření je zcela fyziologický. Při operaci nebyl narušen 

žádný nerv, který by mohl způsobit změny čití, abnormální reflexní odpovědi či 

vyvolání patologických pyramidových jevů.  

Vyšetření úchopu 

Hodnocení vyšetření úchopu – provede/ neprovede 

Tabulka 12: Vstupní KR - Vyšetření úchopu 

 ÚCHOP PHK LHK 

 

Hrubá motorika 

háček provede provede 

kulový úchop provede provede 

válcový úchop provede provede 

 

Jemná motorika 

štipec provede provede 

špetka provede provede 

klíčový úchop provede provede 

Podzávěr : Pacientka provede všechny typy úchopů bez obtíží. 

Příznaky arteriální insuficience 

Allenův test: negativní 

Adsonův test: negativní 

Podzávěr : Nebyla vyšetřena arteriální insuficience. 
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3.4.2 Celkový závěr vstupního kineziologického rozboru 

Z vyšetření stoje vyplývá mnoho již dlouhodobých svalových dysbalancí. U pacientky 

můžeme nalézt jak HZS tak DZS. V oblasti Th-L je viditelná mírná skolióza vybočená 

vpravo. Ta může mít vliv na asymetrické postavení ramen. Postavení ramen dále 

ovlivňuje hypertonus m. trapezius pars cranialis, odlišná pozice lopatek a napětí 

šíjových svalů, které pomáhají při horním hrudním typu dýchání, které je u pacientky 

patrné z prohloubených podklíčkových jamek. Protrakce ramen poukazuje na nejspíše 

zkrácené prsní svaly. Celé HKK, jejich postavení i konstituce jsou na pohled 

symetrické. 

Viditelná mírná skolióza v oblasti TH-L páteře je kompenzovaná, protože spuštěná 

olovnice ze záhlaví prochází středem gluteálních svalů. Z vyšetření pomocí olovnice 

spuštěné z prodloužení zevního zvukovodu je patrné flekční držení celého těla. 

Z vyšetření distancí na páteři vyplývá normální pohyblivost hrudní a bederní páteře. 

Pohyblivost krční páteře je mírně omezena. 

Z antropometrického hlediska je délka paže PHK o 1 cm kratší a obvod pravé paže je 

v klidu i při kontrakci o půl cm užší než levé. Naopak v oblasti loketního kloubu 

a předloktí jsou hodnoty na PHK o půl centimetru vyšší, což může být zapříčiněno 

dominancí PHK nebo lze usuzovat o mírném otoku. 

Kloubní rozsah v PRKL je snížen ve všech směrech pohybu. Při aktivním i pasivním 

vyšetření byla limitující bolest, naměřené hodnoty se poměrně liší. Po aktivním 

provedení pohybu bylo možno pasivně zvýšit rozsah.  

Nejobtížnější a nejbolestivější zkouška proti odporu je pro pacientku test pro m. biceps 

brachii caput longum a hned potom test pro m. supraspinatus. Ostatní testy provedeny 

bez velké bolesti či téměř žádné. 

SS celé pravé HK je celkově snížená. Nejvíce je oslabené svalstvo PRKL, které má 

převážně SS o hodnotě č. 3-. 

Vyšetřena insuficience břišního svalstva, hlubokých flexorů krku a dolních fixátorů 

pravé lopatky. Dále vyšetřena negativní přestavba abdukce PRKL. Převažuje typ horní 

hrudní dýchání, oblast břišní a dolní hrudní se nerozvíjí. 
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Vyšetření zkrácených svalů ukazuje na velké zkrácení šíjového svalstva bilaterálně. 

Malé zkrácení bylo vyšetřeno u m. levator scapulae, m. pectoralis minor bilat. a m. 

pectoralis major vlevo.  

Vyšetřena omezená kloubní vůle v akromioklavikulárním skloubení vpravo 

ventrodorzálním i kraniokaudálním směrem. Dále je přítomná zvýšená přilnavost pravé 

lopatky ke stěně hrudní. Vyšetření glenohumerálního kloubu nebylo bolestivé, naopak 

oddálení kloubních ploch působilo pacientce příjemné pocity uvolnění. Kloubní vůle 

žeber, C páteře a  C-Th přechodu bez omezení. 

Kůže a podkoží v oblasti pravé paže, ramene a celého pletence ramenního jsou 

posunlivé vzhledem k ostatním tkáním. Podkoží vázne pouze v oblasti Th-L přechodu. 

Mezi vyšetřené palpačně bolestivé periostové body patří: žebra v axiální linii vpravo, 

proc. coracoideus vpravo a úpony krátkých extenzorů šíje na linea nuchae. Z hlediska 

reflexních změn ve svalech jsem vyšetřila bilaterálně zvýšený tonus u svalů: 

m. supraspinatus, m. pectoralis maior, m. trapezius pars cran., m. SCM, mm. scaleni. 

Zvýšený tonus pouze na pravé straně byl u svalů: m. subscapularis, m. infraspinatus 

a m. biceps brachii. Trp jsem napalpovala v m. supraspinatus bilat., m. trapezius pars 

cran. bilat. a v m. latissimus dorzi vpravo. Palpačně bolestivý byl m. biceps brachii 

ve střední části, kde je cítit lokální hypertonus. Vyšetření jizev na PRKL po artroskopii 

nebylo prozatím možné provést. Stehy budou odstraněny až 17. 2., do té doby jsou 

přelepeny sterilním obvazem. Dovyšetřím v průběhu terapie. 

Pacientka je celkově na HKK lehce hypermobilní. 

Výsledek neurologického vyšetření je zcela fyziologický. Při operaci nebyl narušen 

žádný nerv, který by mohl způsobit změny čití, abnormální reflexní odpovědi či 

vyvolání patologických pyramidových jevů. Arteriální zásobení je také v pořádku. 

3.5 KRÁTKODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN 

Plán se vztahuje na dobu nynější ambulantní léčby. Obecným cílem RHB je nyní 

zmírnit bolestivost pravého ramenního kloubu a zvýšit funkční rozsah pohybu. Vybrané 

fyzioterapeutické postupy budou zaměřeny na optimalizaci svalového napětí, protažení 

zkrácených svalů, odstranění reflexních změn, obnovení joint play v omezených 
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strukturách a zvýšení SS v pravém ramenním kloubu. Terapie by měla vést ke zlepšení 

sebeobsluhy pacientky při běžných denních činnostech. 

3.6 DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN  

DRP zahrnuje změny, které je možno ovlivnit dlouhodobou a komplexní rehabilitací. 

Hlavním předmětem tohoto plánu je soběstačnost, kondice a sociálně-pracovní 

nezávislost v nejvyšší možné míře. 

Cílem bude: obnovení fyziologického rozsahu pohybu a dosažení nejvyšší možné 

svalové síly v pravém ramenním kloubu, správné provedení pohybových stereotypů 

a dále komplexní terapií ovlivnit vadné držení těla pacientky, posílit oslabené svaly, 

odstranit dlouhodobé reflexní změny. 

Vhodné je zařadit do životního stylu pravidelné relaxační i kondiční cvičení, např. 

plavaní. Pacientka by měla pokračovat v doporučené autoterapii.  

Ve výhledu dlouhodobé terapie by bylo vhodné se zaměřit na ovlivnění postavení 

pravého ramenního kloubu a lopatky a tím zlepšit efektivitu a ekonomiku zatěžování 

kloubu. K tomu můžeme využít pomůcky, jako jsou např. Thera-Band, overball či velký 

míč. Velice přínosné jsou fyzioterapeutické metody vycházející z vývojové kineziologie 

(metoda Čápové či metoda R. Brunkow). 

3.7 PRŮBĚH REHABILITACE 

1. návštěva (3. 2. 2011, 10.30-11.30) 

Status praesens - pacientka je orientovaná v čase a prostoru, spolupracuje, komunikuje, 

barva kůže bledá, bez zvýšené potivosti a teploty 

Subjektivně - cítí se celkem dobře, pociťuje vertigo, v klidu rameno nebolí, při pohybu 

řezavá pálivá bolest, únava 

Objektivn ě - pooperační bolesti pravého ramenního kloubu (PRKL), snížená SS, 

snížený rozsah pohybu PRKL 

Provedení - odebrání anamnézy, vstupní kineziologický rozbor (KR) 
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2. návštěva (4. 2. 2011, 8.20-9.00) 

Subjektivně - dnes se pacientka cítí hůře než včera, bolest je větší 

Objektivn ě - pro bolest snížení svalové síly a kloubního rozsahu PRKL, omezení 

pohyblivosti pravé lopatky proti hrudníku, rameno bez otoku, rozsahy pohybu stejné 

jako včera, nejvíce omezená a bolestivá abdukce a vnitřní rotace, omezená kloubní vůle 

v AC skloubení vpravo, zvýšený tonus m. supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, 

biceps.brachii vpravo 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Zvýšit kloubní rozsah pravého ramenního kloubu 

- Snížit napětí hypertonického svalstva pletence ramenního PHK 

- Zlepšit pohyblivost pravé lopatky vůči hrudníku 

- Ovlivnit kloubní vůli v AC skloubení vpravo 

Návrh terapeutických postupů: 

- MT v oblasti PRKL, paže, šíje a pravé lopatky 

- Pasivní, aktivní pohyby v PRKL 

- PIR hypertonických svalů 

- Mobilizace pravé lopatky, AC skloubení vpravo 

Provedení:  

- MT -míčková facilitace - v oblasti PRKL, šíje, pravé lopatky a m. biceps brachii 

dx 

- PIR na m. supraspinatus, infraspinatus, subscapularis, m. biceps brachii dx 

- Pasivní, aktivní pohyby všemi směry v PRKL 

- Mobilizace lopatky - krouživý pohyb lopatky, vleže na břiše 

- Mobilizace AC skloubení vpravo směrem ventrodorzálním a kraniokaudálním 

- Intermitentní trakce pravého GH kloubu vleže na zádech 

Efekt - mírné zvýšení rozsahu pohybu v PRKL do VR, ZR, ABD a flexe, trakce je pro 

pacientku příjemná, uvolňující, podařilo se mírně zlepšit pohyblivost pravé lopatky proti 
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hrudníku, AC skloubení vpravo nepruží, nedošlo k relaxaci m. biceps brachii dx, 

provedení PIR na tento sval je dost bolestivé 

Autoterapie - doporučeny jednoduché analytické cviky kondičního charakteru pro 

zvýšení kloubního rozsahu pomocí zdravé HK, AGR (dle Zbojana) m. infraspinatus, 

subscapularis, autoterapie PIR (dle Hofta) m. supraspinatus 

2x denně, 3-5 opakování 

3. návštěva (7. 2. 2011, 9.30-10.30) 

Subjektivně - pacientka udává, že pohyblivost v rameni je lepší, dnes dost bolestivé, 

v noci se budila bolestí, bolest štiplavá, pálivá, bolesti krční páteře, pacientka má 

problémy s běžnými denními činnostmi jako např. oblékání, česání, mytí vlasů 

Objektivn ě - zkrácené svaly šíje a krku, snížená posuvnost krční fascie doprava 

i doleva, omezení pohyblivosti pravé lopatky proti hrudníku, omezení kloubní AC 

skloubení vpravo, hypertonus m. trapezius pars cran. bilat., m. biceps brachii dx, 

vyšetřeny Trp v m. supraspin. bilat., m. trapez. pars cran. bilat, m. latiss. dorzi dx, 

zvýšení kloubního rozsahu v PRKL do všech směrů pohybu 

Cíl terapeutické jednotky:  

- Snížit bolestivost PRKL 

- Zvýšit kloubní rozsah PRKL 

- Snížit napětí hypertonického svalstva pletence ramenního PHK 

- Protáhnout zkrácené svaly 

- Zvýšit posunlivost krční fascie 

- Zlepšit pohyblivost pravé lopatky vůči hrudníku 

- Ovlivnit kloubní vůli v AC skloubení vpravo 

- Odstranění reflexních změn 

- Tonizovat oslabené svaly 

Návrh terapeutické postupů:  

- MT, ošetření reflexních změn 
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- PIR hypertonických svalů 

- PIR s následným protažením zkrácených svalů 

- Pasivní pohyby 

- Trakce PRKL, krční páteře 

- Mob pravé lopatky 

- Mob AC skloubení vpravo 

- Posilování oslabených svalů pomocí izometrické kontrakce 

Provedení:  

- MT - míčková facilitace - v oblasti PRKL, šíje, pravé lopatky a m. biceps brachii 

dx  

- Protažení krční fascie rotačním pohybem 

- Pasivní pohyby v PRKL ve směru do FL, ABD 

- PIR m. subscapularis, infraspinatus, m. supraspinatus, latissimus dorzi, m. 

trapezius střední část, krátkých extenzorů šíje 

- PIR s následným protažením na m. trapezius pars cran., mm. scalenni, m. levator 

scapulae, m. SCM, m. pectoralis major, minor, vše bilat. 

- Ošetření Trp působením tlaku v m. supraspinatus bilat., m. trapezius pars cran. 

bilat., m. latissimus dorzi vpravo 

- Trakce krční páteře - vleže na zádech, pomocí ručníku 

- Mobilizace lopatky - krouživý pohyb lopatky, vleže na břiše 

- Mobilizace AC skloubení vpravo směrem ventrodorzálním a kraniokaudálním 

- Intermitentní trakce pravého GH kloubu vleže na zádech 

- Aktivní pohyby, posilování pomocí izometrické kontrakce 

Efekt - zvýšení kloubního rozsahu PRKl, pocit uvolnění šíjového svalstva, zlepšení 

pohyblivosti pravé lopatky proti hrudníku, omezení kloubní vůle AC skloubení stejné, 

zvýšení posuvnosti krční fascie doprava i doleva, došlo k odstranění Trp v m. latissimus 
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dorzi vpravo, m. supraspinatus bilat., hypertonus ve střední části m. biceps brachii dx se 

nesnížil, palpačně bolestivý 

Autoterapie - opakování zadaných cviků. Doporučila. jsem pouze tyto nové cviky: 

autoterapie dle Hofta na hypertonus  m. levator scapulae a m. trapezius pars cran. bilat., 

mm. scaleni 

4. návštěva (8. 2. 2011, 17.00- 17.40) 

Subjektivně - pacientka reaguje kladně na předchozí RHB jednotku, dnes v noci 

rameno bez bolesti, celkově bolest mírnější, pohyblivost pravého ramene vyšší všemi 

směry, bolesti krční páteře menší 

Objektivn ě - zkrácené svaly šíje a krku, hypertonus m. trapezius pars cran., krátké 

extenzory šíje, m. pectoralis major více vpravo, m. biceps brachii dx, vyšetřeny Trp 

v m. supraspinatus vpravo a m. trapez. pars cran. bilat., omezená kloubní vůle v AC 

skloubení dx, snížená posunlivost a protažitelnost thorakolumbální fascie směrem 

kaudálním bilat., směrem kraniálním vpravo, celkové zvýšení rozsahu pohybu v PRKL, 

krajní polohy omezené bolestí 

Cíl terapeutické jednotky:  

- Snížit bolestivost PRKL 

- Zvýšit kloubní rozsah PRKL 

- Snížit napětí hypertonického svalstva pletence ramenního PHK 

- Protáhnout zkrácené svaly 

- Protáhnout thorakolumbální fascii směrem kaudálním i kraniálním 

- Zlepšit pohyblivost pravé lopatky vůči hrudníku 

- Ovlivnit kloubní vůli v AC skloubení vpravo 

- Odstranění reflexních změn 

Návrh terapeutických postupů:  

- MT, ošetření reflexních změn 

- Aktivní pohyby v PRKL 

- Posilování oslabených svalů pomocí izometrické kontrakce  
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- PIR hypertonických svalů 

- PIR s následným protažením zkrácených svalů 

- Trakce PRKL, krční páteře 

- Protažení thorakolumbální fascie kaudálním a kraniálním směrem 

- Mob pravé lopatky 

- Mob AC skloubení vpravo 

Provedení:   

- MT - míčková facilitace - v oblasti PRKL, šíje, pravé lopatky a m. biceps brachii 

dx  

- Ošetření Trp působením tlaku v m. supraspinatus vpravo, m. trap. pars cran.bilat. 

- Protažení fascií v lumbosakrální oblasti směrem kaudálním 

- Protažení fascií na zádech směrem kraniálním 

- Küblerova řasa v oblasti Th-L přechodu 

- Aktivní, pasivní pohyby v PRKL, posilování pomocí izometrické kontrakce 

- PIR m. subscapularis, infraspinatus, m. supraspinatus, latissimus dorzi, 

m. trapezius střední část, krátkých extenzorů šíje 

- PIR s následným protažením na m. trapezius pars cran., mm. scalenni, m. levator 

scapulae, m. SCM, m. pectoralis major, vše bilat. 

- Trakce krční páteře - vleže na zádech, pomocí ručníku 

- Intermitentní trakce pravého GH kloubu vleže na zádech 

- Mobilizace lopatky - krouživý pohyb lopatky, vleže na břiše 

- Mobilizace AC skloubení vpravo směrem ventrodorzálním a kraniokaudálním 

Efekt - zvýšení rozsahu pohybu v PRKL do všech směrů, uvolnění šíje, odstranění Trp 

v m. supraspinatus vpravo, snížení hyperonu m. trap. pars cran. bilat., zvýšená 

posunlivost fascií na zádech směrem kraniálním i kaudálním, volná pohyblivost pravé 

lopatky proti hrudníku, zlepšení kloubní vůle AC skloubení dx 
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Autoterapie - AGR (dle Zbojana) m. infraspinatus, subscapularis, autoterapie PIR (dle 

Hofta) m. supraspinatus, PIR m. levator scapulae a m. trapezius pars cran. bilat., mm. 

scaleni, PIR dlouhé šlachy m. biceps brachi, aktivní pohyby v PRKL do maximálních 

rozsahů 

5. návštěva (10. 2. 2011, 8.30- 9.30) 

Subjektivně - pacientka se cítí dobře, bolest se stále zmírňuje, rozsah pohybu PRKL je 

již téměř stejný jako na LHK, v krajních polohách pociťuje stále bolest 

Objektivn ě - zvýšený kloubní rozsah: VR - 80˚, ZR- 80˚, Abd- 170˚, Fl- 180˚, pohyby 

provedeny aktivně, pomalu, bez souhybů, snížená SS PRKL, hypertonus m. trapezius 

pars cran., m. biceps brachii dx, zkrácené prsní svaly 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Snížit napětí hypertonického svalstva 

- Relaxovat m. biceps brachii 

- Zvýšit kloubní rozsah PRKL 

- Protáhnout zkrácené svaly 

- Zlepšit pohyblivost pravé lopatky vůči hrudníku 

- Ovlivnit kloubní vůli v AC skloubení vpravo 

- Odstranění reflexních změn 

- Posílit svaly lopatky 

Návrh terapeutických postupů: 

- MT, ošetření reflexních změn 

- PIR hypertonických svalů 

- PIR s následným protažením zkrácených svalů 

- Trakce PRKL, krční páteře 

- Mob pravé lopatky a AC skloubení vpravo 

- AEK postupy dle Brüggera 

- PNF pravé lopatky 
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Provedení:  

- MT - míčková facilitace - v oblasti PRKL, šíje, pravé lopatky a m. biceps brachii 

dx  

- Ošetření Trp působením tlaku v m. trap. pars cran. vpravo 

- PIR m. subscapularis, infraspinatus, m. supraspinatus, m. trapezius střední část, 

krátkých extenzorů šíje 

- PIR s následným protažením na m. trapezius pars cran., mm. scalenni, m. levator 

scapulae, m. SCM, m. pectoralis major, vše bilat. 

- Trakce krční páteře - vleže na zádech, pomocí ručníku 

- Intermitentní trakce pravého GH kloubu vleže na zádech 

- Mobilizace lopatky - krouživý pohyb lopatky, vleže na břiše 

- Mobilizace AC skloubení vpravo směrem ventrodorzálním a kraniokaudálním 

- AEK postupy - relaxace m. biceps brachii dx s manuálním odporem 

- PNF pravé lopatky: 

� Anteriorní elevace lopatky - Posílení m. serratus anterior technikou opakovaných 

kontrakcí 

� Posteriorní deprese lopatky - Posílení m. latissimus dorsi a mm. rhomboidei 

technikou opakovaných kontrakcí 

� Anteriorní deprese lopatky - Relaxace m. trapezius technikou kontrakce-relaxace 

� Posteriorní elevace lopatky - Relaxace m. pectoralis maior et minor technikou 

kontrakce-relaxace 

Efekt - pohyblivost pravé lopatky je fyziologická, AC kloubení dx mírně pruží, trakce 

krční páteře i ramenního kloubu je pro pacientku uvolňující, při zvyšování kloubního 

rozsahu pomocí metody PIR se bolest v krajních polohách zmírňuje, hypertonus m. 

biceps brachii dx stále stejný, odstranění Trp v m. trap. pars cran. dx, PNF lopatky je 

pro pacientku dost náročné, cítí únavu 

Autoterapie – pokračovat již v zadané autoterapii z minulé terapeutické jednotky 
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6. návštěva (14. 2. 2011, 10.15- 11.00) 

Subjektivně - Po minulé terapeutické jednotce bylo rameno bolestivé a citlivé, 

do druhého dne bolest ustoupila. Dnes se pacientka cítí unavená.  Stehy svrbí, bolí. Stále 

se objevuje bolest při určitých běžných činnostech, např. zapínání podprsenky, 

navlékání kalhot či sejmutí bundy z věšáku. 

Objektivn ě - stále zvýšený tonus šíjového svalstva, snížená svalová síla PRKL, 

stereotyp abdukce v PRKL probíhá stejně jako na levé straně, fyziologicky provedeno, 

aktivní pohyby proti izomert. odporu dle Cyriaxe: test na m. biceps brachii caput 

longum a m. supraspin. stále bolestivý, ostatní testy negativní 

Cíl terapeutické jednotky: 

- Protáhnout zkrácené svaly 

- Snížit svalové napětí hypertonických svalů 

- Relaxovat m. biceps brachii 

- Posílení oslabených svalů PRKL a lopatky 

- Odstranit reflexní změny 

- Aktivace břišních svalů 

Návrh terapeutických postupů: 

- MT, ošetření reflexních změn 

- PIR hypertonických svalů 

- PIR s následným protažením zkrácených svalů 

- Posilování dle svalového testu 

- PNF pravé lopatky 

- AEK postupy 

- Dechová fyzioterapie 

Provedení: 

- Kontrola autoterapie AGR, PIR zadaných svalů 

- Posílení m. serratus ant., m. trapezius (dolní vlákna) dle ST 



52 

 

- AEK postupy - relaxace m. biceps brachii dx s manuálním odporem 

- AEK postupy pro posílení a uvolnění vnitřních a zevních rotátorů PRKL, 

s použitím Thera-Bandu, vsedě 

- PNF pravé lopatky: 

� Anteriorní elevace lopatky - Posílení m. serratus anterior technikou opakovaných 

kontrakcí 

� Posteriorní deprese lopatky - Posílení m. latissimus dorsi a mm. rhomboidei 

technikou opakovaných kontrakcí 

� Anteriorní deprese lopatky - Relaxace m. trapezius technikou kontrakce-relaxace 

� Posteriorní elevace lopatky - Relaxace m. pectoralis maior et minor technikou 

kontrakce-relaxace 

- Aktivace břišních svalů- uvědomělý nácvik břišního dýchání s přiloženýma 

rukama na břicho 

Efekt - dnes došlo k mírné relaxaci m. biceps brachii dx, svaly šíje jsou stále napjaté, 

tuhé, PNF bylo pro pacientku unavující, při AEK postupech s Thera-Bandem je citlivá 

zevní rotace, nepovedlo se zaktivovat břišní svalstvo pomocí dýchání 

Autoterapie - stále pokračovat v uvolňování, protahování svalstva krku a šíje (AGR m. 

infraspinatus, subscapularis, autoterapie PIR m. supraspinatus, m. levator scapulae, m. 

trapezius pars cran. bilat., mm. scaleni), PIR dlouhé šlachy m. biceps brachi, aktivní 

pohyby v PRKL do maximálních rozsahů, nácvik břišního dýchání 

7. návštěva (16. 2. 2011, 17.00- 17.45) 

Subjektivně - bolest stále ustupuje, poslední dva dny má pacientka občas pocit tlaku, 

tahu k přeskočení v rameni, největší obtíží je nyní pro pacientku hypertonus m. biceps 

brachii 

Objektivn ě - rozsah pohybu téměř fyziologický, v krajních polohách při pasivním 

provedení přetrvává bolest, stále mírně omezená VR asi o 20˚, palpačně hypertonus m. 

biceps brachii hlavně ve střední části svalu, bolestivá šlacha m. biceps brachii caput 

longum, zkrácené svalstvo šíje a krku 
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Cíl terapeutické jednotky: 

- Zrelaxovat m. biceps brachii 

- Protáhnout zkrácené svaly 

- Snížit svalové napětí hypertonických svalů 

- Posílení oslabených svalů PRKL a lopatky 

- Odstranit reflexní změny 

- Aktivace břišních svalů 

Návrh terapeutických postupů: 

- MT, ošetření reflexních změn 

- PIR hypertonických svalů 

- PIR s následným protažením zkrácených svalů 

- Posilování dle ST 

- PNF pravé lopatky 

- PNF PHK 

- AEK postupy 

- Dechová fyzioterapie 

Provedení: 

- Kontrola autoterapie AGR, PIR zadaných svalů 

- AEK postupy- relaxace pro m. biceps brachii dx s manuálním odporem 

- AEK postupy pro posílení a uvolnění vnitřních a zevních rotátorů PRKL, 

s použitím Thera-Bandu, vsedě 

- Aktivace břišních svalů - uvědomělý nácvik břišního dýchání s přiloženýma 

rukama na břicho 

- Posílení m. serratus ant., m. trapezius (dolní vlákna) dle ST 
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- PNF pravé lopatky: 

� Anteriorní elevace lopatky - Posílení m. serratus anterior technikou výdrž-

relaxace-aktivní pohyb 

� Posteriorní deprese lopatky - Posílení m. latissimus dorsi a mm. rhomboidei 

technikou pomalý zvrat-výdrž 

� Anteriorní deprese lopatky - Relaxace m. trapezius technikou výdrž-relaxace 

� Posteriorní elevace lopatky - Relaxace m. pectoralis maior et minor technikou 

výdrž-relaxace 

- PNF PHK: 

� I. Diagonála flekční vzorec - Posílení m. serratus anterior, m. pectoralis major 

pars. clav., m. deltoideus pars ant., m. coracobrachialis technikou pomalý zvrat-

výdrž  

� I. Diagonála extenční vzorec - Posílení m. latissimus dorzi, m. teres maior, m. 

deltoideus pars post., mm. rhomboidei, m. levator scapulae a m. triceps brachii 

technikou pomalý zvrat-výdrž 

� II. Diagonála flekční vzorec - Posílení m. supraspinatus, infraspinatus, teres 

minor, deltoideus pars med. technikou pomalý zvrat-výdrž 

� II. Diagonála flekční vzorec - Relaxace m. pectoralis maior pars stern., 

m. pectoralis minor, m. subscapularis technikou pomalý zvrat-výdrž-relaxace 

Efekt - posilování svalů pravé lopatky pomocí PNF není již pro pacientku tak obtížné, 

došlo k relaxaci prsních svalů vpravo, viditelný rozvoj břišního dýchání, hypertonus 

m. biceps brachii dx nižší, stále palpačně citlivý 

Autoterapie - zůstává stejná, + cvik s Therabandem - nácvik zevní rotace v ramenních 

kloubech s lokty u těla, vsedě 

8. návštěva (17. 2. 2011,10.15-11.00) 

Subjektivně - bolest krční páteře, dnes ráno rameno bolelo, asi špatně přeležené 

Objektivn ě - včera byly vyjmuty stehy, jizvy aspekčně zahojené, suché, bez zarudnutí, 

mírně omezená posuvnost kůže v okolí jizev, omezení rotace krční páteře více vlevo, 

zkrácené svaly šíje a krku, snížená SS PRKL, rozsah pohybu téměř fyziologický, 

palpačně bolestivá šlacha m. biceps brachii caput longum  
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Cíl terapeutické jednotky: 

- Vyšetřit jizvy, reflexní změny v oblasti jizev 

- Odstranit reflexní změny 

- Relaxovat m. biceps brachii 

- Protáhnout zkrácené svaly 

- Snížit svalové napětí hypertonických svalů 

- Posílení oslabených svalů PRKL a lopatky 

Návrh terapeutických postupů: 

- MT, ošetření reflexních změn 

- PIR hypertonických svalů 

- PIR s následným protažením zkrácených svalů 

- Posilování dle ST 

- PNF pravé lopatky 

- PNF PHK 

- AEK postupy 

Provedení: 

- Vyšetření jizev po artroskopii na PRKL 

- Terapie jizev- instruktáž pacientky, tlaková masáž jizev, protažení kůže mezi 

špičkami prstů 

- MT- míčková relaxace m. biceps brachii dx 

- Kontrola autoterapie AGR, PIR zadaných svalů 

- Posílení m. serratus ant., m. trapezius (dolní vlákna) dle ST 

- AEK postupy- relaxace pro m. biceps brachii, s manuálním odporem 

- AEK postupy pro posílení a uvolnění vnitřních a zevních rotátorů PRKL, 

s použitím Thera-Bandu, vsedě 
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- PNF pravé lopatky: 

� Anteriorní elevace lopatky - Posílení m. serratus anterior technikou výdrž-

relaxace-aktivní pohyb 

� Posteriorní deprese lopatky - Posílení m. latissimus dorsi a mm. rhomboidei 

technikou pomalý zvrat-výdrž 

� Anteriorní deprese lopatky - Relaxace m. trapezius technikou výdrž-relaxace 

� Posteriorní elevace lopatky - Relaxace m. pectoralis maior et minor technikou 

výdrž-relaxace 

- PNF PHK: 

� I. Diagonála flekční vzorec - Posílení m. serratus anterior, m. pectoralis major 

pars. clav., m. deltoideus pars ant., m. coracobrachialis technikou pomalý zvrat-

výdrž  

� I. Diagonála extenční vzorec - Posílení m. latissimus dorzi, m. teres maior,m. 

deltoideus pars post., mm. rhomboidei, m. levator scapulae a m. triceps brachii 

technikou pomalý zvrat-výdrž 

� II. Diagonála flekční vzorec - Posílení m. supraspinatus, infraspinatus, teres 

minor, deltoideus pars med. technikou pomalý zvrat-výdrž 

� II. Diagonála flekční vzorec - Relaxace m. pectoralis maior pars stern., 

m. pectoralis minor, m. subscapularis technikou pomalý zvrat-výdrž-relaxace 

Efekt - relaxace m. biceps brachii dx, změkčení jizev, protažení kůže v okolí jizev, 

relaxace m. trapezius pars. cran., relaxace prsních svalů, posílení svalů okolo PRKL 

pomocí metody PNF 

Autoterapie - techniky PIR na všechny dříve zadané svaly, PIR s následným 

protažením m. biceps brachii cap.longum, cvik vleže na břiše - chytit si ruce za zády 

(VR), vyjet s nimi co nejvýš k lopatkám a snažit se tlačit lokty k zemi, vydržet 10s, 

opakovat 5x, cvik s Thera-Bandem zevní rotace v ramenních kloubech s lokty u těla, 

vsedě, nácvik břišního dýchání, tlaková masáž jizev 

9. návštěva (21. 2. 2011, 17.00- 17.45) 

Subjektivně - pacientka se cítí dobře, rameno téměř bez bolestí, stále tlak, tah v m. 

biceps brachii dx 
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Objektivn ě - snížená SS PRKL, palpačně tuhé jizvy po artroskopii na PRKL, snížená 

posunlivost kůže v okolí jizev, rozsah pohybu v PRKL téměř fyziologický, v krajních 

polohách při pasivním provedení přetrvává bolest, palpačně bolestivá šlacha m. biceps 

brachii caput longum 

Cíl terapeutické jednotky:  

- Odstranit reflexní změny 

- Relaxovat m. biceps brachii 

- Protáhnout zkrácené svaly 

- Posílit oslabené svaly 

- Snížit svalové napětí hypertonických svalů 

- Posílení oslabených svalů PRKL a lopatky 

Návrh terapeutických postupů:   

- MT, ošetření reflexních změn 

- PIR hypertonických svalů 

- PIR s následným protažením zkrácených svalů 

- Posilování dle ST 

- PNF pravé lopatky 

- PNF PHK 

- AEK postupy 

Provedení: 

- Terapie jizev - tlaková masáž jizev, protažení kůže mezi špičkami prstů 

- MT - míčková facilitace - v oblasti PRKL, šíje, lopatky a m. biceps brachii dx  

- Kontrola autoterapie AGR, PIR zadaných svalů 

- AEK postupy - relaxace pro m. biceps brachii, s manuálním odporem 

- AEK postupy pro posílení a uvolnění vnitřních a zevních rotátorů PRKL, 

s použitím Thera-Bandu, vsedě 
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- Posílení m. serratus ant., m. trapezius (dolní vlákna) dle ST 

- PNF pravé lopatky: 

� Anteriorní elevace lopatky - Posílení m. serratus anterior technikou výdrž-

relaxace-aktivní pohyb 

� Posteriorní deprese lopatky - Posílení m. latissimus dorsi a mm. rhomboidei 

technikou pomalý zvrat-výdrž 

� Anteriorní deprese lopatky - Relaxace m. trapezius technikou výdrž-relaxace 

� Posteriorní elevace lopatky - Relaxace m. pectoralis maior et minor technikou 

- PNF PHK: 

� I. Diagonála flekční vzorec s flexí lokte - Posílení m. deltoideus pars ant., 

m. biceps brachii, m. pectoralis maior pars clavik. aj. technikou výdrž-relaxace-

aktivní pohyb 

� I. Diagonála extenční vzorec - Posílení m. latissimus dorzi, m. teres maior,m. 

deltoideus pars post., mm. rhomboidei, m. levator scapulae a m. triceps brachii 

technikou pomalý zvrat-výdrž 

� I. Diagonála flekční vzorec - Posílení všech svalů této diagonály technikou 

rytmická stabilizace 

� II. Diagonála extenční vzorec - Posílení m. pectoralis maior pars stern., 

m. pectoralis minor, m. subscapularis a m. subclavius technikou pomalý zvrat-

výdrž 

� II. Diagonála flekční vzorec - Posílení m. supraspinatus, infraspinatus, teres 

minor, deltoideus pars med. technikou rytmická stabilizace 

Efekt - po tlakové masáži jizev je cítit změkčení podkoží, došlo k protažení kůže 

v okolí jizev, posílení svalů pomocí metody PNF 

Autoterapie - techniky PIR na všechny dříve zadané svaly, PIR s následným 

protažením m. biceps brachii cap.longum, cvik s Thera-Bandem zevní rotace 

v ramenních kloubech s lokty u těla, vsedě, tlaková masáž jizev 

- cvik vleže na břiše - chytit si ruce za zády (VR), vyjet s nimi co nejvýš k lopatkám 

a poté se snažit tlačit lokty k zemi, vydržet 10s, opakovat 5x 
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10. návštěva (22. 2. 2011, 17.00- 17.45) 

Status praesens - pacientka je orientovaná v čase a prostoru, spolupracuje, komunikuje, 

barva kůže fyziologická, bez zvýšené potivosti a teploty 

Subjektivně - cítí se dobře, rameno během dne i v noci bez bolestí, jedinou obtíž, 

kterou pociťuje, je přetrvávající tlak, tah m. biceps brachii dx při zatížení PHK, rozsah 

pohybu je již stejný jako na zdravé HK, je schopna všech denních činností bez obtíží 

Objektivn ě - snížená SS PRKL, rozsah pohybu stejný jako na levé HK, při pasivním 

provedení pohybů v PRKL je stále citlivá VR, ABD v PRKL provedena bez souhybu, 

svaly šíje a krku při protahování stále táhnou, hypertonus m. trapezius pars cran. 

a prsních svalů snížen  

Provedení - Výstupní KR 
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3.8 VÝSTUPNÍ KINEZIOLOGICKÝ ROZBOR 

3.8.1 Výstupní vyšetření  

Vyšetření stoje aspekcí 

Stoj bez pomůcek, o úzké bazi 

Zezadu: 

• Paty symetrického tvaru a postavení 

• Levá Achillova šlacha silnější 

• Lýtka z tibiální i fibulární strany symetrická 

• Podkolenní rýhy ve stejné výši 

• Kontury stehen z mediální i laterální strany mírně asymetrické, LDK působí 
delší, tenčí 

• Subgluteální rýha asymetrická, vlevo níž, kratší než vpravo 

• M. gluteus maximus vpravo více hypotonický 

• SIPS ve stejné výši, ověřeno palpací 

• Hřebeny pánevních kostí objektivně ve stejné výši, ověřeno palpací 

• Taile vlevo hlubší, vpravo protáhlejší 

• Mírná skolióza vpravo v přechodu Th- L páteře 

• Hypertonus paravertebrálních svalů v oblasti dolní hrudní a bederní páteře bilat. 

• Dolní úhel pravé lopatky níže 

• Výška ramen asymetrická, levé asi o 1 cm výš 

• HKK symetrické 

• Hlava v rovině 

Zepředu:  

• Symetrické zatížení hran chodidel 

• Podélná klenba nožní propadlá bilaterálně 

• Bérce symetrické 

• Pately ve stejné výši, symetrické 

• Kontury stehen symetrické  

• SIAS aspekčně ve stejné výši, ověřeno palpací 
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• Symetrie pupku 

• Symetrie tonu břišních svalů, celkově hypotonus 

• Laterální konec levé claviculy mírně výš 

• Prohloubení podklíčkových jamek  

• Asymetrická kontura ramen, pravé rameno asi o 1 cm níž 

• Hypertonus m. trapezius kraniál. část bilaterálně  

• Obličej symetrický 

• Hlava v rovině 

Zboku:  

• DK: plná extenze v kolenních kloubech 

• Hypotonus hýžďových svalů 

• Anteverze pánve 

• Zvýšená lordóza bederní páteře 

• Oslabená břišní stěna 

• Optimální hrudní kyfóza 

• Mírná protrakce ramen 

• HKK: semiflexe v loketních kloubech 

• Hlava předsazená 

Vyšetření stoje pomocí olovnice 

Hodnocení zezadu: Olovnice spuštěná ze záhlaví (protuberantia occipitalis externa). 

Nelze spustit přímo ze záhlaví, hlava je předsazena, že svislici brání hrudní kyfóza, 

pokud měříme z vrcholu hrudní kyfózy, olovnice prochází intergluteální rýhou a dopadá 

mezi paty. 

Hodnocení zepředu: Olovnice spuštěná z processus xiphoideus. Břicho prominuje přes 

spuštěnou olovnici. 

Hodnocení zboku: Olovnice spuštěná v prodloužení zevního zvukovodu. Olovnice 

prochází před středem ramenního a kyčelního kloubu, spadá do přední poloviny nártu. 
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Distance na páteři  

� Schoberova vzdálenost (L5 + 10 cm kraniálně): 6 cm (norma 4-5 cm) 

� Stiborova vzdálenost (L5 – C7) : 10 cm (norma 7-10cm) 

� Čepojevova vzdálenost (C7+ 8 cm kraniálně): 3 cm (norma 3cm) 

� Thomayerova vzdálenost: 0 cm od země 

� Forestierova fleche: 0 cm 

� Ottův příznak - inklinační (C7+ 30 cm kaudálně): 3 cm (norma 3,5 cm) 

� Ottův příznak - reklinační (C7+ 30 cm kaudálně): -2 cm (norma -2,5 cm) 

� Zkouška lateroflexe (rozsah lateroflexe ve stoji, měřený bod - daktylion:  

 Dx 22cm, Sin 24 cm 

� Zkouška předklonu hlavy: brada- sternum 2 cm 

Vyšetření pánve palpačně 

Výška SIAS, SIPS: ve stejné výši 

Výška hřebenů (crist) pánevních kosí: ve stejné výši 

Fenomén předbíhání spin: negativní 

Spine sign (Příznak trnu): blokáda SI nevyšetřena bilat. 

Rosina: blokáda SI nevyšetřena bilat. 

Vyšetření antropometrické 

Výška: 178 cm, váha: 75 kg, BMI: 13,67 (norma) 

Tabulka 13: Výstupní KR - Vyšetření antropometrické HKK 

SEGMENT DX [cm] SIN [cm] 

Délka HK- Acromion-daktylion 34 35 

Délka paže a předloktí- Acromion- 
processus styloideus radii 

55 56 

Délka paže- Acromion- later. epik. 
Humeru 

76 77 

Délka předloktí- Olecranon- 
processus styloideus ulnae 

27 27 

Délka ruky- spojnice proc.styloideí- 
daktylion 

19 19 
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SEGMENT DX [cm] SIN [cm] 

Obvod paže relaxované 31 31 

Obvod paže při kontrakci 32 32,5 

Obvod loketního kloubu (30˚ flexe) 26,0 26 

Obvod předloktí 26 25,5 

Obvod nad zápěstím - nad processí 
styloideí 

16 16 

Vyšetření goniometrické 

Tabulka 14: Výstupní KR - Vyšetření goniometrické 

SEGMENT DX- AKT. DEX- PAS. SIN- AKT. 

Ramenní kloub S 30-0-180 S 30-0-180 S 30-0-180 

F 170-0-0 F 180-0-0 F 180-0-0 

T 30-0-110 T 30-0-120 T 30-0-120 

R 80-0-80 R 90-0-90 R 90-0-90 

Loketní kloub S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 

R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 

Zápěstí S 80-0-70 S 90-0-80 S 80-0-70 

F 30-0-40 F 30-0-40 F 30-0-40 

 

Kr ční páteř Aktivní pohyby Pasivní pohyby 

S 50-0-40 S 50-0-45 

F 40-0-45 F 45-0-55 

R 70-0-80 R 75-0-85 

Vyšetření aktivního pohybu proti izometrickému odporu dle Cyriaxe 

- Abdukce- test na m. supraspinatus: Provede bez bolesti. 

- Zevní rotace- test na m. infraspinatus a m. teres minor: Provede bez bolesti. 

- Vnit řní rotace- test na m. subscapularis: Provede bez bolesti. 

- M. biceps brachii caput longum: Při této odporové zkoušce pacientka pociťuje 

stále mírnou bolest, tlak v přední části pravé paže a ramene. 

- Dlouhá hlava m. triceps brachii: Bez bolesti. 
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Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Hodnocení - 5 stupňů: 

0-žádné známky stahu svalu, 1-záškub svalu, 2-pohyb v odlehčení (vyloučení 

gravitace), 3-pohyb proti gravitaci, 4-pohyb proti středně velkému vnějšímu odporu, 5-

značný vnější odpor 

Tabulka 15: Výstupní KR - Vyšetření SS 

SEGMENT POHYB SVAL DX SIN 

Lopatka Abdukce Serratus ant. 4 5 

Addukce a 
rotace 

Mm. rhomboidei, m. 
trapezius pars med. 

4 4 

Elevace Trapezius pars cran., 
m.levator scapulae 

5 5 

Deprese Trapezius pars caud. 4 5 

Ramenní kloub Flexe Deltoideus pars ant., m. 
coracobrachialis 

4 5 

Extenze Latissimus dorsi 4+ 5 

Abdukce Deltoideus pars med., 
Supraspinatus 

4 5 

Abdukce v horiz. Deltoideus pars post. 4 5 

Addukce v horiz. Pectoralis maior 4 5 

Rotace ext. Infraspinatus, Teres minor 4 5 

Rotace int. Subscapularis, Teres maior 4 5 

Loketní kloub Flexe Biceps brachii, Brachialis, 
Brachioradialis 

4 5 

Extenze Triceps brachii 4+ 5 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Hodnocení: 0- nejde o zkrácení, 1- malé zkrácení, 2- velké zkrácení 

Tabulka 16: Výstupní KR - Vyšetření zkrácených svalů 

SVAL DX SIN 

m.trapezius, pars cranialis 1 1 

m. sternocleidomastoideus 1 1 

mm. scaleni 0 0 

m. levator scapulae 0 0 
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m. pectoralis major 1 1 

m.pectoralis minor 1 1 

Vyšetření základních pohybových stereotypů 

Flexe trupu: v konečné fázi flexe trupu dochází k elevaci DKK, což ukazuje na 

převahu m. iliopsoas nad m. rectus abdominis 

Flexe krku: tento pohyb vykonává hlavně m. SCM bilat. 

Abdukce v ramenním kloubu: vlevo i vpravo provedení fyziologické 

Klik (modifikace ve stoji o zeď): vyšetřena nedostatečná fixace dolního úhlu pravé 

lopatky. Při provedení kliku odstává mediální okraj a dolní úhel pravé lopatky. 

Stereotyp dýchání: vyšetřeno vleže na zádech s flektovanými DKK, dechová vlna 

probíhá fyziologicky, převažuje horní hrudní dýchání 

Stereotyp chůze: chůze fyziologická, souhyb levé i pravé horní končetiny fyziologický  

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

Tabulka 17: Výstupní KR - Vyšetření kloubní vůle 

SEGMENT VYŠETŘENÍ DX SIN 

Glenohumerální 
kloub 

ventrodorzální posun pruží pruží 

kraniokaudální posun pruží pruží 

laterální posun pruží pruží 

Akromioklavikulární 
kloub 

fenomén šály menší rozsah než 
vpravo, bez bolesti 

bpn 

ventrodorzální posun pruží pruží 

kraniokaudální posun pruží pruží 

Sternoklavikulární 
kloub 

ventrodorzální posun pruží pruží 

kraniokaudální posun pruží pruží 

Skapulothorakální 
kloub- lopatka 

pasivní abdukce lopatky bpn bpn 

Loketní kloub krátká páka - směr 
ulnární i radiální 

bpn bpn 

proximální radioulnární 
kloub dorsálně i 

ventrálně a do rotace 

bpn bpn 

C páteř ve všech segmentech bpn bpn 
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C- Th přechod  

 

kloubní vůle směrem 
dorzálním 

pruží pruží 

kl. vůle směrem 
laterálním 

pruží pruží 

Žebra vyšetření dle Kubise 2.-
7. žebro 

pruží pruží 

pružení 1. žebra pruží pruží 

rozvoj žeber v inspiriu bpn bpn 

rozvoj žeber v expiriu  bpn bpn 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 
 
Vyšetření jizev: 3 jizvy po ASK na anteriorní, laterální a posteriorní ploše PRKL, 

všechny 3 velké asi 1cm, jizvy aspekčně zahojené, suché, bez zarudnutí, bez teploty, 

palpačně mírně omezená posuvnost kůže v okolí jizev, podkoží pod jizvami mírně tuhé, 

na tlak jizvy bez bolesti 

Vyšetření kůže: kůže v oblasti paže, ramene (mimo oblast jizev), klíční kosti a lopatky 

volná, posuvná všemi směry 

Vyšetření podkoží: Küblerova řasa v oblasti Th-L přechodu špatně posuvná, tuhá, 

podkoží v oblasti pravé paže, ramene a celého pletence ramenního je posuvné 

Vyšetření fascií:  

Thorakolumbální fascie - posuvná, protržitelná směrem kaudálním i kraniálním. 

Krční fascie - vyšetřena fyziologická bariéra 

Vyšetření svalového tonu: 

Tabulka 18: Výstupní KR -Vyšetření svalového tonu 

SVAL Vyšetření 

m. deltoideus: pars ant., med., post. normotonus bilat. 

m. supraspinatus mírný hypertonus vpravo 

m. infraspinatus mírný hypertonus vpravo 

m. subscapularis mírný hypertonus vpravo 

m. pectoralis maior  mírný hypertonus vpravo 

m. trapezius pars cran. mírný hypertonus bilat. 
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m. latissimus dorzi normotonus bilat. 

m. biceps brachii vpravo hypertonus ve střední části svalu, 
palpačně bolestivý 

m. triceps brachii normotonus bilat. 

m. sternocleidomastoideus mírný hypertonus bilat. 

mm. scaleni normotonus bilat. 

krátké extenzory šíje mírný hypertonus tonus 

Vyšetření periostových bodů: 

Hodnocení: + palpačně bolestivé, - bez bolesti 

Tabulka 19: Výstupní KR - Vyšetření periostových bodů 

PERIOSTOVÝ BOD DX SIN 

bolestivé body na linea nuchae + 

angulus costae - - 

žebra v medioklavikulární linii - - 

žebra v axiální linii - - 

sternokostální spojení - - 

mediální konec klíční kosti - - 

Processus xiphoideus - - 

Erbův bod - - 

úpon deltového svalu - - 

epikondyly humeru - - 

proc. coracoideus +, méně - 

Vyšetření hypermobility 

Hodnocení: A-hypomobilita až norma, B-lehká hypermobilita, C-výrazná hypermobilita 

Tabulka 20: Výstupní KR - Vyšetření hypermobility 

SEGMENT ZKOUŠKA DX SIN 

Ramenní kloub Abdukce ve 
scapulohum.kloubu 

90̊ - A 100̊ - B 

Zkouška šály B B 

Zapažení A A 



68 

 

Loketní kloub Extenze v loktech 120̊ - B 

Kr ční páteř Rotace 80̊ - B 75̊ - A 

Hrudní páteř Rotace 70̊ - B 60̊ - A 

Neurologické vyšetření 

Vyšetření monosynaptických reflexů na HKK:  

Tabulka 21: Výstupní KR - Vyšetření monosynaptických reflexů HKK 

REFLEX DX SIN 

C5- bicipitový noromoreflexie noromoreflexie 

C6 - radiopronační noromoreflexie noromoreflexie 

C7 - tricipitový noromoreflexie noromoreflexie 

C8 - reflex flexorů prstů noromoreflexie noromoreflexie 

 

Vyšetření pyramidových jevů HKK: 

Tabulka 22: Výstupní KR – Vyšetření pyramidových jevů HKK 

DRUH TEST DX SIN 

 

IRITA ČNÍ 

Marie Foix negativní negativní 

Jaster negativní negativní 

Hoffman negativní negativní 

Trämmer negativní negativní 

 

ZÁNIKOVÉ 

Mingazzini negativní negativní 

Dufour negativní negativní 

Hanzal negativní negativní 

fenomén retardace negativní negativní 

Vyšetření exterorecepce (povrchové čití) na HKK: 

Taktilní čití - ve všech segmentech na HKK je čití fyziologické  

Algické, termické čití, grafestezie, stereognozie -  bpn bilat. 

Vyšetření propriorecepce (hluboké čití) na HKK 

Pohybocit, polohocit – správný, přesný 

Vibrační čití- nevyšetřeno 
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Vyšetření taxe HKK: 

Vyšetřeny zkoušky ukazovák-nos, ukazovák - kontralat. Lalůček, diadochokinéza: vše 

provedeno přesně, bez hypermetrie 

Vyšetření úchopu 

Vyšetřeny úchopy jemné i hrubé motoriky: háček, kulový, válcový úchop, štipec, 

špetka, klíčový úchop – všechny provede 

Příznaky arteriální insuficience 

Allenův test: negativní 

Adsonův test: negativní 

3.8.2 Celkový závěr výstupního kineziologického rozboru 

Během terapie došlo k nejvýraznějším změnám z hlediska kloubního rozsahu. Nyní 

pacientka dokáže provést aktivně pohyby v PRKL do téměř fyziologických rozsahů. 

Bolest postupně odezněla, v noci a během dne vůbec nepociťuje. Pouze při větším 

zatížení cítí tah, mírnou bolest na anteriorní ploše ramene. Přetrvává palpační 

bolestivost šlachy caput longum m. biceps brachii. Pozitivní je i odporová zkouška dle 

Cyriaxe. 

Svalová síla PRKL se celkově zvýšila, pohyby lze provést proti mírnému odporu, tedy 

SS stupně č. 4. Z antropometrického hlediska je pravá paže při kontrakci i relaxaci o 0,5 

cm širší. Pohybový stereotyp abdukce v PRKL je prováděn fyziologicky bez elevace 

ramene, při stereotypu chůze se zlepšil souhyb PHK, nyní je fyziologický. 

Výstupní vyšetření stoje aspekcí i pomocí olovnice je téměř shodné se vstupním. Při 

pohledu zepředu je patrné snížení hyperonu m. trapezius pars cran. bilat. a m. SCM 

bilat., podklíčkové jamky prohloubeny symetricky. Stále převažuje horní hrudní typ 

dýchání. 

Podařilo se protáhnout všechny zkrácené svaly, mírné zkrácení však stále přetrvává u m. 

trapezius pars cran., m. SCM, m. pectoralis major a minor, u všech bilaterálně. 

Původně omezená kloubní vůle v AC skloubení je nyní fyziologická. Také se podařilo 

odstranit zvýšenou přilnavost pravé lopatky ke stěně hrudní. 
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Z hlediska reflexních změn došlo k odstraněnění Trp ve vyšetřených svalech, svalové 

napětí hypertonických svalů je celkově nižší než na počátku, ale stále zůstává zvýšené 

ve svalech kolem pravého ramenního pletence. V oblasti kůže a podkoží okolo jizev 

byla vyšetřena patologická bariéra, snížená posuvnost. Je nutné pokračovat v terapii 

jizvy. Došlo k protažení thorakolumbální a krční fascie. Periostové body processus 

coracoideus a úpony krátkých extenzorů šíje jsou palpačně bolestivé. 

Díky zmizení bolesti bylo možné provést zkoušku hypermobility zapažení a došlo 

k zvýšení rozsahu při fenoménu šály. PHK je také mírně hypermobilní. 

3.9 ZHODNOCENÍ EFEKTU TERAPIE V TABULKÁCH 

V kapitole zhodnocení efektu terapie jsem porovnala jednotlivá vyšetření ze vstupního 

a výstupního kineziologického rozboru a zhodnotila tak změny symptomatologických 

projevů po aplikaci terapeutických přístupů. Porovnání je zaznamenáno v následujících 

tabulkách. 

Vyšetření stoje 

Tabulka 23: Zhodnocení efektu terapie - Porovnání stoje před a po terapii 

Vyšetření stoje aspekcí Porovnání mezi vstupním KR (3.2.11) a 
výstupním KR (22.2.11) 

Zezadu beze změn oproti vstupnímu KR 

Zepředu snížení hyperonu m. trapezius pars cran. bilat. a m. 
SCM bilat., podklíčkové jamky prohloubeny 

symetricky 

Zboku menší protrakce ramen 

Vyšetření stoje pomocí olovnice beze změn oproti vstupnímu KR 

Distance na páteři  

Tabulka 24: Zhodnocení efektu terapie - Porovnání distancí na páteři před a po terapii 

Vyšetření Před terapií Po terapii 

Čepojevova vzdálenost  2cm 3cm 

Zkouška lateroflexe Dx 20cm, Sin 23 cm Dx 22cm, Sin 24 cm 
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Vyšetření pánve palpačně - beze změn oproti vstupnímu KR 

Vyšetření antropometrické 

Tabulka 25: Zhodnocení efektu terapie - Porovnání antropometrie před a po terapii PHK 

Segment Před terapií [cm] Po terapii [cm] 

Délka HK: Acromion-daktylion 34 34 

Délka paže a předloktí: Acromion-processus 
styloideus radii 

55 55 

Délka paže: Acromion-later. epik. humeru 76 76 

Délka předloktí: Olecranon-processus 
styloideus ulnae 

27 27 

Délka ruky: spojnice proc. styloideí-daktylion 19 19 

Obvod paže relaxované 30,5 31 

Obvod paže při kontrakci 31,5 32 

Obvod loketního kloubu (30˚ flexe) 26,5 26 

Obvod předloktí 26 26 

Obvod nad zápěstím: nad processí styloideí 16 16 

Vyšetření goniometrické 

Tabulka 26: Zhodnocení efektu terapie - Porovnání goniometrie PHK před a po terapii 

 Aktivn ě Pasivně 

Segment Před terapií Po terapii Před terapií Po terapii 

Ramenní kloub S 10-0-90 S 30-0-180 S 20-0-120 S 30-0-180 

F 90-0-0 F 170-0-0 F 110-0-0 F 180-0-0 

T 10-0-90 T 30-0-110 T 30-0-100 T 30-0-120 

R 50-0-45 R 80-0-80 R 60-0-50 R 90-0-90 

Loketní kloub S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 S 0-0-140 

R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 R 90-0-90 

Zápěstí S 80-0-70 S 80-0-70 S 90-0-80 S 90-0-80 

F 30-0-40 F 30-0-40 F 30-0-40 F 30-0-40 
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Vyšetření aktivního pohybu proti izometrickému odporu dle Cyriaxe 

Tabulka 27: Zhodnocení efektu terapie - Porovnání akt. pohybu proti izom. odporu PHK před a po 

terapii 

Pohyb Testovaný sval Před terapií Po terapii 

Abdukce m. supraspinatus provedení velmi 
bolestivé 

bez bolesti 

Zevní rotace m. infraspinatus, m. 
teres minor 

bez bolesti bez bolesti 

Vnit řní rotace m. subscapularis mírná bolest bez bolesti 

Flexe v RK 
(s flektovaným 
LK v supinaci) 

m. biceps brachii 
cap.long. 

velká bolest mírná bolest 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Tabulka 28: Zhodnocení efektu terapie - Porovnání SS na PHK před a po terapii 

Segment POHYB SVAL Před ter. Po ter. 

Lopatka Abdukce Serratus ant. 4 4 

Addukce a rotace Mm. rhomboidei, m. 
trapezius pars med. 

4 4 

Elevace Trapezius pars cran., 
m.levator scapulae 

4 5 

Deprese Trapezius pars caud. 4 4 

Ramenní kloub Flexe Deltoideus pars ant., m. 
coracobrachialis 

3-  
OP 

4 

Extenze Latissimus dorsi 4 4+ 

Abdukce Deltoideus pars med., 
Supraspinatus 

3- 
OP 

4 

Abdukce v horiz. Deltoideus pars post. 3 4 

Addukce v horiz. Pectoralis maior 3- 
OP 

4 

Rotace ext. Infraspinatus, Teres 
minor 

3- 
OP 

4 

Rotace int. Subscapularis, Teres 
maior 

3 4 

Loketní kloub Flexe Biceps brachii, 
Brachialis, 
Brachioradialis 

4 4 

Extenze Triceps brachii 4 4+ 



73 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy 

Hodnocení: 0- nejde o zkrácení, 1- malé zkrácení, 2- velké zkrácení 

Tabulka 29: Zhodnocení efektu terapie - Porovnání zkrácených svalů před a po terapii 

SVAL DX-před DX-po SIN-před SIN-po 

m.trapezius, pars cranialis 2 1 2 1 

m. sternocleidomastoideus 2 1 2 1 

mm. scaleni 2 0 2 0 

m. levator scapulae 1 0 1 0 

m. pectoralis major 2 1 1 1 

m.pectoralis minor 1 1 1 1 

Vyšetření základních pohybových stereotypů 

Abdukce v PRKL:   

Před terapií: provedení abdukce do 90˚, omezeno pro bolest, vyšetřena přestavba 

v zahájení pohybu, aktivita m. trapezius předchází aktivitě m. supraspinatus a m. 

deltoideus 

Po terapii: provedení fyziologické, stejné jako na levé straně 

Stereotyp chůze:  

Před terapií snížen souhyb PHK v loketním a ramenním kloubu. Po terapii souhyb HKK 

fyziologický 

Vyšetření kloubní vůle dle Lewita a Rychlíkové 

Tabulka 30: Zhodnocení efektu terapie - Porovnání kloubní vůle před a po terapii 

SEGMENT VYŠETŘENÍ DX- před ter. DX- po ter. 

Akromioklavikulární 
kloub 

Fenomén šály nelze provést pro 
bolest 

provedení bez 
bolesti, menší 

rozsah než vpravo 

Ventrodorzální 
posun 

nepruží pruží 

Kraniokaudální 
posun 

nepruží pruží 

Skapulothorakální 
kloub- lopatka 

Pasivní abdukce 
lopatky 

zvýšená přilnavost 
lopatky ke stěně 

hrudní 

bpn 
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Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

Vyšetření kůže: beze změn oproti vstupnímu KR 

Vyšetření podkoží: beze změn oproti vstupnímu KR 

Vyšetření fascií:  

Před terapií: 

Thorakolumbální fascie- snížená posunlivost a protažitelnost směrem kaudálním bilat., 

směrem kraniálním více vpravo 

Krční fascie- snížená posunlivost doprava i doleva 

Po terapii: 

Thorakolumbální fascie -posuvná, protažitelná směrem kaudálním i kraniálním. 

Krční fascie- vyšetřena fyziologická bariéra 

Vyšetření jizev: 3 jizvy po ASK na anteriorní, laterální a posteriorní ploše PRKL, 

všechny 3 velké asi 1cm, jizvy aspekčně zahojené, suché, bez zarudnutí, palpačně bez 

teploty, mírně omezená posuvnost kůže v okolí jizev, podkoží pod jizvami tuhé, na tlak 

jizvy bez bolesti  

Vyšetření svalového tonu:  

Tabulka 31: Zhodnocení efektu terapie - Porovnání svalového tonu před a po terapii 

Sval Před terapií Po terapii 

m. deltoideus: pars 
ant.,med.,post. 

normotonus bilat. normotonus bilat. 

m. supraspinatus hypertonus více vpravo, 
Trp bilat. 

mírný hypertonus vpravo 

m. infraspinatus hypertonus vpravo mírný hypertonus vpravo 

m. subscapularis hypertonus vpravo, 
palpačně bolestivý 

mírný hypertonus vpravo 

m. pectoralis maior  hypertonus bilat., více 
vpravo 

mírný hypertonus vpravo 

m. trapezius pars cran. hypertonus 
bilat., Trp bilat 

pars cran. mírný hypertonus 
bilat. 

m. latissimus dorzi hypertonus bilat., vpravo 
Trp 

normotonus bilat. 
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m. biceps brachii vpravo hypertonus ve 
střední části svalu, 
palpačně bolestivý 

vpravo hypertonus ve 
střední části svalu, palpačně 
bolestivý 

m. triceps brachii mírný hypotonus vpravo normotonus bilat. 

m. sternocleidomastoideus zvýšený tonus bilat. mírný hypertonus bilat. 

mm. scaleni zvýšený tonus bilat. normotonus bilat. 

krátké extenzory šíje hypertonus mírný hypertonus tonus 

Vyšetření periostových bodů: 

Hodnocení: + palpačně bolestivé, - bez bolesti 

Tabulka 32: Zhodnocení efektu terapie - Vyšetření periostových bodů před a po terapii 

PERIOSTOVÝ BOD Před terapií Po terapii 

bolestivé body na linea nuchae + + 

proc. coracoideus + + méně 

Vyšetření hypermobility: 

Tabulka 33: Zhodnocení efektu terapie - Vyšetření hypermobility před a po terapii 

SEGMENT ZKOUŠKA DX-před ter. DX-po ter. SIN 

Ramenní kloub Abdukce ve 
scapulohum.kloubu 

90̊ - A 90̊ - A 100̊ - B 

Zkouška šály Pro bolest A B B 

Zapažení Nelze provést 
pro bolest 

A A 

Loketní kloub Extenze v loktech 120̊ - B 120̊ - B 

Kr ční páteř Rotace 80̊ - B 80̊ - B 75̊ - A 

Hrudní páteř Rotace 70̊ - B 70̊ - B 60̊ - A 

 

Neurologické vyšetření - beze změn oproti vstupnímu KR 

Vyšetření úchopu - beze změn oproti vstupnímu KR 

Vyšetření arteriální insuficience - beze změn oproti vstupnímu KR 
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4 ZÁVĚR 

Vytyčené cíle i krátkodobý RHB plán této práce se mi podařilo splnit. Díky zpracování 

této bakalářské práce jsem nabyla nových teoretických vědomostí týkajících se 

problematiky diagnózy impingement syndrom a artroskopie ramenního kloubu. Během 

spolupráce s pacientkou jsem získala i spoustu praktických zkušeností vztahujících se 

k terapii této diagnózy. Měla jsem možnost vyzkoušet si mnoho diagnostických a 

terapeutických metod. 

Terapie impingement syndromu, operativně či konzervativně řešeného, vyžaduje 

dlouhodobý, komplexní přístup, který se pohybuje obvykle v řádech měsíců. 

V konkrétním případě mé pacientky došlo k velmi rychlé redukci obtíží, zejména bolesti 

a tím následně i ke zvýšení rozsahu pohybu v PRKL téměř do fyziologických hodnot, 

během jednoho měsíce po operaci. Zde hraje důležitou roli individualita každého 

pacienta, rozsah poškození struktur uvnitř ramenního kloubu a způsob léčby této 

diagnózy. 

Snažila jsem se uplatnit co nejvhodnější postup terapie a použité fyzioterapeutické 

metody v rozsahu mých dosavadních znalostí.  

Mým největším přínosem z celé praxe považuji možnost pravidelně spolupracovat 

s jedním pacientem po dobu 4 týdnů a sledovat efekt terapie. Musím pozitivně ohodnotit 

kladný přístup pacientky ke zpracování této práce i k její vlastní léčbě. 

Dále jsem se díky této práci naučila lépe pracovat s vědeckými publikacemi. 
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Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie.        

 

Datum: ………….………… 

 

Osoba, která provedla poučení: ………….………… 

 

Podpis osoby, která provedla poučení: ………….………… 

 

Jméno pacientky: ………….………… 

 

Vlastnoruční podpis pacientky: ………….………… 
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