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Abstrakt 

Název:  Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře proximální části 

humeru řešené osteosyntézou 

 

Cíle:  Hlavním cílem této práce bylo zorientování se v odborné literatuře k dané 

problematice. Dalším mým cílem bylo ověřit si své schopnosti práce s pacientem, jeho 

vyšetřením a následným zhotovením závěrů, návrhu terapie a jejího provedení.  

 

Metody: V první části bakalářské práce jsem se zabývala teoretickými podklady 

k problematice pacientky po fraktuře proximální části humeru řešené osteosyntézou. 

Zabývala jsem se anatomií a kineziologií pletence ramenního a horní končetiny, 

obecnou teorií zlomenin a jejich řešením. Zpracovala jsem různé metody léčby 

zlomenin, převážně operačním způsobem. V závěru jsem se věnovala používaným 

rehabilitačním postupům v jejich léčbě.  

Druhá část práce je kazuistika pacientky O. N. s diagnózou stp. fraktuře 

chirurgického krčku humeru řešené osteosyntézou. Tato speciální část vychází z více 

než čtrnáctidenní práce s pacientkou v Oblastní nemocnici Kladno od 20. 1. 2011 

do 3. 2. 2011. V textu je zahrnuto vstupní vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý 

terapeutický plán, popis průběhu terapeutických jednotek, výstupní vyšetření 

a zhodnocení efektu terapie. Terapie byla směřována ke zvětšení rozsahu pohybu, 

zvýšení svalové síly a snížení bolesti, což u pacientky vedlo k lepšímu zvládání 

sebeobsluhy, péče o domácnost a zlepšení kvality života. 

 

Výsledky: Na konci terapie byl u pacientky zvětšen rozsah pohybu a zvýšena 

svalová síla pravé horní končetiny. Otok paže byl minimalizován, trofika a posunlivost 

jizvy byla zlepšena. Pro pacientku to znamená lepší kvalitu života. 

   

Klí čová slova:  fraktura, osteosyntéza, humerus, svalová síla, rozsah pohybu, 

fyzioterapeutické metody 

 



 

 

Abstract 

Title:   Case Study of physiotherapy treatment of a patient after the fracture 

of the proximal part of the humerus resolved by the osteosynthesis  

 

Objectives: The main purpose of this paper was to get orientated in the professional 

literature in the field concerned. Another goal was to find out the author’s abilities 

to examine and work with a patient, followed by stating a conclusion, suggesting 

an appropriate therapy as well as the way it is to be done. 

 

Methods:  First part of the paper is dedicated to the theoretical basis of the issue 

of the patient who suffered from fracture of the proximal part of humerus that was 

resolved by the osteosynthesis. The anatomy and kinesiology of pectoral girdle 

and upper extremity, general theory of fractures and the solutions to it are all discussed, 

as well as miscellaneous ways to treat a fracture, most of them being done 

by an operation. In the end, the ways of rehabilitating with a fracture that are commonly 

used are stated.  

The other part is a casuistry of the patient O. N. with diagnosis state after 

the fracture of the proximal part of the humerus resolved by the ostheosynthesis. This 

special part is based on working with the patient for more than two weeks in Oblastní 

nemocnice Kladno (Regional Hospital Kladno) from 20th January 2011 to 3rd February 

2011. The text describes an entry examination, short-term therapeutic plan as well as 

the  long-term one, the course of the therapeutic units, the check-out and assessment 

of the therapy effect. The therapy was aimed at increasing the extension and the muscle 

force which both concluded in the patient being able to serve herself, do the housework 

and therefore in increasing the quality of her life. 

      

Results:  At the end of the therapy the extension of the patient’s movement was 

increased, as well as the muscle force of the right upper extremity. The edema of the 

arm was minimalized, the muscle trophic and mobility of the cicatrice were improved. 

That all conludes in the patient leading a better-quality life. 

 

Keywords:  fracture, osteosynthesis, humerus, muscle force, extension of movement, 

methods of physical therapy. 
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1  Úvod 

Tuto bakalářskou práci jsem zpracovávala během souvislé odborné praxe v Oblastní 

nemocnici Kladno a.s., a to od 20. 1. do 3. 2. 2011. Cílem mé práce bylo ověřit si své 

schopnosti práce s pacientem, vedením terapie a zdravotnické dokumentace. Dalším 

cílem bylo zorientovat se v této problematice a seznámit se s odbornou literaturou. 

Bakalářská práce je rozdělena na část obecnou a na část speciální. V obecné části je 

popis anatomie a kineziologie horní končetiny a pletence ramenního, dále obecná teorie 

zlomenin a možnosti jejich léčby. Na závěr jsou zde zmíněny fyzioterapeutické postupy 

užívané k ovlivnění stavu po fraktuře. Ve speciální části je zpracována kazuistika 

pacientky po fraktuře proximálního humeru řešené osteosyntézou. 

 

Zlomeniny proximálního humeru tvoří 4-5 % ze všech zlomenin. Incidence tak 

odpovídá 17,1 na 100 tisíc osob a rok. Poměr výskytu u mužů:žen je 1:3. Tyto 

zlomeniny jsou obzvlášť časté u žen ve věku 50 až 70 let. [12] 
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2  Obecná část 

2.1  Anatomie a kineziologie 

2.1.1  Pletenec horní končetiny 

Pletenec horní končetiny spojuje volnou část horní končetiny s trupem (viz příloha č. 5). 

Pletenec můžeme rozdělit na dvě části. Mezi jeho pasivní komponenty patří lopatka, 

klíční kost a jejich spojení. Aktivní komponentou jsou potom svaly. [4, 7] 

2.1.1.1  Scapula - lopatka 

Lopatka je plochá kost trojúhelníkovitého tvaru. Je umístěna v zádových svalech, 

ve výši 2.-7. žebra a je skloubena s klíční kostí. Přední strana přiléhající na žebra je 

mírně konkávní, zadní strana je lehce konvexní. Na lopatce rozeznáváme hřeben (spina 

scapulae), nadpažek (acromion) a processus coracoideus. Ten je hmatný pod zevní 

třetinou klíční kosti a je místem připojení vazů a svalů. Spina scapulae rozděluje 

dorsální plochu lopatky na dvě jámy (fossa supraspinata a infraspinata). V obou začínají 

svaly. Na laterálním úhlu lopatky pak najdeme kloubní jamku ramenního kloubu 

(cavitas glenoidalis). Okolo jamky jsou drsné hrbolky pro začátky svalů, tuberculum 

supraglenoidale pro m.biceps brachii caput longum a tuberculum infraglenoidale pro 

m.triceps brachii caput longum. [4] 

2.1.1.2  Clavicula – kost klíční 

Tato esovitě prohnutá kost je dlouhá 12-16 cm a spojuje hrudní kost s akromionem 

lopatky. Horní strana kosti je hladká, na spodní straně jsou rýhy a drsnatiny pro úpony 

svalů a vazů. Klíční kost přenáší na sternum tah, tlak a nárazy z horní končetiny. Často 

se proto láme vlivem nepřímého násilí. [4] 

2.1.1.3  Humerus – kost pažní 

Humerus je typickým příkladem dlouhé kosti. Rozlišujeme na ní hlavici 

(na proximálním konci), tělo a distální konec s kondyly.  

Na caput humeri je styčná kulová plocha, která je hlavicí ramenního kloubu. Osa 

hlavice je nakloněna, s osou těla humeru svírá úhel 130°. Hlavice plochou odpovídá 

jedné třetině povrchu koule a po obvodu hlavice se v místě collum anatomicum upínají 

vazy kloubního pouzdra. Na přední straně kosti jsou dva hrboly, na které se upínají 
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svaly. Větší, laterálně umístěný hrbol tuberculum majus a ventrálně položený 

tuberculum minus. Od těchto hrbolů distálně směřují lišty, na které se upínají další 

svaly. V sulcus intertubercularis probíhá šlacha dlouhé hlavy m.biceps brachii. Zúžení 

kosti pod oběma hrboly se nazývá collum chirurgicum, jelikož je to místo častých 

zlomenin. 

Průřez těla humeru má tvar zaobleného trojúhelníku. Tyto tři plochy se nazývají facies 

anteromedialis, facies anterolateralis a facies posterior. M.deltoideus se na kost upíná 

v místě tuberositas deltoidea. 

Distální konec humeru je předozadně zploštělý, mediálně a laterálně vybíhají 

epicondylus medialis a epicondylus lateralit, na kterých začínají svaly předloktí. 

Pod epikondyly jsou kloubní plochy pro skloubení s předloketními kostmi. Capitulum 

humeri pro skloubení s radiem a trochlea humeri pro skloubení s ulnou. Do jamek fossa 

olecrani a fossa coronoidea zapadají části ulny, radius zapadá do fossa radialis. 

Osifikace humeru probíhá z diafýzy od poloviny 2. fetálního měsíce, z caput humeri 

od poloviny prvního roku života a z capitulum humeri v průběhu 1. roku. Později se 

vyvíjejí další osifikační jádra v tuberculum majus (od 2. roku), v tuberculum minus 

(od 4. roku), v mediálním epikondylu (v šesti letech) a v laterálním epikondylu 

(ve 12. roce). Jádra na proximální části humeru se spojují po dovršení šesti let, celá kost 

je osifikována po dvacátém roku života. U dívek tvorba osifikačních jader i samotná 

osifikace probíhá rychleji. [4, 7] 

2.1.1.4  Skloubení pletence ramenního 

Pletenec zajišťuje zároveň mobilitu horní končetiny spolu s její maximální stabilitou. 

Mobilita je dána sternoklavikulárním a akromioklavikulárním skloubením, 

a samozřejmě vlastnostmi kulového ramenního kloubu. [7]  

Dále do pletence řadíme nepravé skloubení skapulothorakální, které umožňuje pohyb 

lopatky po hrudníku a nepravý kloub subdeltový, ve kterém dochází k řasení kloubní 

burzy při abdukci paže. Tato úžina bývá častým zdrojem bolesti v ramenním kloubu 

při abdukci paže, nazývané bursitis subdeltoidea. [20] 

Pletenec je vystaven velkému tahovému a tlakovému zatížení. Tahová zátěž se přenáší 

na sternoklavikulární kloub a aktivuje m.trapezius a m.pectoralis minor. Klíční kost je 

jimi tažena ke sternu. Tlaková zátěž je přenášena do fossa glenoidalis a poté na první 

žebra.  
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Ve sternoklavikulárním a akromioklavikulárním skloubení jsou možné pouze drobné 

posuny.  Pohyb je zde omezen ligamenty. [7] 

Ovšem v akromioklavikulárním kloubu dochází často k tvorbě osteoproduktivních 

změn. Ty mají spolu s omezeným rozsahem pohybu větší dopad na funkci a integritu 

ramenního pletence než v případě kloubu sternoklavikulárního. [8] 

2.1.1.4.1  Articulatio sternoclavicularis 

Patří mezi složené klouby, mezi manubrium sterni a klavikulu je vložen vazivový discus 

articularis. Ten vyrovnává nestejně zakřivené kloubní plochy. Pohyby v tomto kloubu 

jsou pomocí disku možné do všech směrů, ale ve velmi omezeném rozsahu. Kloubní 

pouzdro zesílené vazy je velmi pevné, při nárazech proto spíše než k luxaci tohoto 

kloubu dochází ke zlomení klíční kosti. [4, 7] 

2.1.1.4.2  Articulatio acromioclavicularis 

Tento kloub spojuje akromion a zevní konec klíční kosti. Kloubní plochy jsou ploché, 

oválného tvaru. Kloubní pouzdro je velmi tuhé, dovoluje pohyby jen minimálního 

rozsahu. 

Pohyb mezi lopatkou a klavikulou je ovlivněn ještě tahem ligamenta coracoclaviculare, 

které spojuje processus coracoideus a spodní plochu klíční kosti. Tento tah způsobuje 

při fraktuře klavikuly dislokaci zevního fragmentu kaudálním směrem. [4, 7] 

2.1.1.4.3  Articulatio humeri 

Proximální konec humeru je hlavicí ramenního kloubu. Tento kloub je považován 

za kulový, ačkoli zakřivení hlavice humeru neodpovídá přesně povrchu koule. Tento 

kloub spojuje horní končetinu s pletencem ramenním. Jamka je tvořena lopatkou a je 

doplněna chrupavčitým lemem, labrum glenoidale, který o třetinu zvětšuje plochu 

jamky a zároveň zvětšuje její hloubku.  

Kloubní pouzdro začíná po obvodu jamky a na humerus se upíná v místě collum 

anatomicum, na mediální straně pak o něco distálněji. Hlavice se dotýká jamky jen 

přibližně jednou čtvrtinou až třetinou své plochy. Kloubní pouzdro, které je velmi 

volné, je zesíleno šlachami svalů začínajícími na přední a zadní ploše lopatky 

a kloubními vazy (ligg.glenohumeralia, lig.coracohumerale). [4, 7] 

Stabilita ramenního kloubu je tvořena především svaly. Chrupavčitý lem ani kloubní 

vazy nejsou natolik silné, aby v některých případech při svalovém výpadku dokázaly 
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zabránit luxaci hlavice. Ramenní kloub je nejstabilnější v abdukci až mírné elevaci. 

Při volném visu končetiny směřuje většina sil pod kloubní jamku, proto je končetina 

nestabilní. 

 Osa procházející středem hlavice svírá s osou diafýzy úhel 135°. Hlavice je navíc 

v retroverzi, zakloněna o 15-20°. Význam má také žlábek mezi velkým a malým 

hrbolkem pažní kosti – sulcus intertubercularis. Hloubka žlábku a sklon jeho vnitřní 

hrany ovlivňuje možnost luxace šlachy dlouhé hlavy m.biceps brachii. [7] 

Kloub ramenní má čtyři stupně volnosti ze šesti maximálně možných. Tři jsou v rotaci 

podle osy x, y, z a jeden je pohyb suvný, vyskytující se pouze při luxaci hlavice. [21] 

2.1.1.4.4  Rotátorová manžeta 

Rotátorová manžeta (rotator cuff) je tvořena srůstem některých svalů s povrchem 

kloubního pouzdra. Tvoří ji m.supraspinatus, m.teres minor, m.subscapularis a m.teres 

major. Rotátorová manžeta zajišťuje kloub proti subluxaci. Nejvíce zatěžovanou částí 

rotátorové manžety je úpon m.supraspinatus, jenž je při abdukci stlačován mezi  

tuberculum majus humeri a acromion. [7] 

Rotátorová manžeta není vytvořena na axilární straně glenohumerálního kloubu. Zde je 

jamka a hlavice spojena pouze vazy kloubního pouzdra, nejsilnějším vazem je 

ligamentum glenohumerale inferius. Tento vaz je důležitý při pohybu paže 

nad horizontálu, jelikož při tomto pohybu je zevní rotace a abdukce omezena 

akromionem. Jakmile střední část dosáhne akromionu, pohyb je zastaven. Pokud 

bychom abdukci dále zvyšovali, dochází k pohybu hlavice kaudálním směrem, přímo 

přes dolní glenohumerální vaz. V případě vyvinutí nadměrné síly, prudkého nárazu 

nebo vazivové nedostatečnosti, dochází k luxaci ramenního kloubu dopředu a dolů. 

Kloubní pouzdro je totiž kaudálně, směrem do podpažní jámy, zeslabeno. Pro zachování 

volnosti abdukce je zde složeno v řasy. Další zeslabení je ventrálním směrem v místě 

bursa subtendinea musculi subscapularis. [4, 8] 

2.1.1.5  Inervace 

Horní končetina má kořenovou inervaci C5-C8. Tyto kořeny spojují tři svazky. A to 

fasciculus radialis/lateralis, fasciculus posterior/dorsalis a fasciculus medialis/ulnaris. 

Tyto svazky jdou společně až ke klíční kosti a odtud se plexus brachialis dělí na dvě 

části pars supraclavicularis a pars infraclavicularis. 
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Pars supraclavicularis plexus brachialis zahrnuje většinu nervů pletence ramenního 

a části hrudníku. A to tyto nervy: rr.musculares, n.thoracicus longus, nn.pectorales, 

n.dorsalis scapulae, n.thoracodorsalis, n.subclavius, n.suprascapularis a n.subscapularis.  

Pars infraclavicularis plexus brachialis tvoří svazky inervující paži a ruku. Jsou to 

smíšené nervy n.musculocutaneus, n.axillaris, n.medianus, n.ulnaris, n.radialis 

a senzitivní n.cutaneus antebrachii medialis a n.cutaneus brachii medialis. [9] 

2.1.1.6  Kineziologie horní končetiny   

Paže a předloktí jsou články umožňující zkracování a prodlužování horní končetiny, 

mají tedy teleskopickou funkci. Vzájemná poloha předloketních kostí pak dovoluje 

pronaci a supinaci, která je důležitá pro ideální nastavení horní končetiny pro úchop. 

Typický pohyb pro horní končetinu je jemně odstupňovaný a diferenciovaný pohyb.   

[6, 7] 

Svaly jsou převážně vřetenité a vyskytují se tu ve větším počtu než na dolní končetině, 

jejíž funkce je oporná. Horní končetina v důsledku vzpřímeného stoje ztratila svoji 

původní funkci nést váhu těla, stala se pohyblivější, slouží k smyslovému vnímání 

(hmat) a práci. Její dynamická funkce vychází z anatomické konstrukce. [21] 

Horní končetiny slouží také k sebeobsluze, komunikaci a aktivně se účastní při udílení 

nebo přijímání kinetické energie. Obě horní končetiny fungují jako párový uchopovací 

orgán, při manipulaci pracují velmi často obě současně. Dominantní končetina má však 

vedoucí roli, druhá končetina spíše podpůrnou funkci. V běžném životě se čistě 

analytické pohyby (flexe, abdukce atd.) téměř nevyskytují. Pohyby mají vždy 

diagonální charakter doprovázený rotační složkou. [20] 

2.1.1.6.1  Kinetika a kinematika lopatky 

Lopatka může vykonávat posuvné a otáčivé pohyby. A to buď elevaci (55°), depresi 

(5°), abdukci (10°) nebo addukci (10°). Při rotacích se sklon kloubní jamky může měnit 

až o 50°. Lopatka je k hrudníku přitlačována pouze činností svalů. [7] 

Samostatný pohyb lopatky není možný, vždy se pohybuje společně s klíční kostí. 

Lopatka neleží čistě ve frontální rovině, svírá s ní úhel asi 30°. Její odstávání je možné 

kolem svislé osy asi o 50°. [9] 

Addukce (retrakce) je prováděna střední částí m.trapezius a m.rhomboideus major 

et minor. Pomocným svalem je horní a dolní část m.trapezius. Pohyb je stabilizován 
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břišními svaly a m.erector trunci et capitis. Neutralizačními svaly jsou druhostranné 

mm.rhomboidei a dolní část m.trapezius.  

Elevaci lopatky zajišťuje horní část m.trapezius a m.levator scapulae. Pomocnými svaly 

jsou m.sternocleidomastoideus a mm.rhomboidei. Stabilizaci pohybu vykonávají 

mm.scaleni a neutralizačními svaly jsou mm.rhomboidei, dolní a střední část 

m.trapezius a serratus anterior. 

Depresi lopatky provádí dolní část m.trapezius. Pomocný svalem je m.pectoralis minor 

a stabilizaci pohybu zajišťují m.erector trunci et capitis, mm.abdominis 

a mm.intercostales interni. Neutralizačním svalem je m.pectoralis major. 

Abdukci (protrakci a anteverzi) provádí m.serratus anterior. Pomocným svalem je horní 

a dolní část m.trapezius. Pohyb je stabilizován mm.abdominis, mm.intercostales interni 

a m.levator scapulae. Neutralizačními svaly potom jsou m.pectoralis minor a m.serratus 

anterior.[7] 

2.1.1.6.2  Kinematika ramenního kloubu 

Flexi v ramenním kloubu provádějí m.deltoideus, m.coracobrachialis a m.biceps brachii 

caput breve. Pomocným svalem je m.pectoralis major, pohyb je stabilizován 

m.trapezius a m.subclavius. Neutralizačními svaly jsou m.teres minor a m.infraspinatus.  

V první fázi cca do 60° se zapojuje přední část m.deltoideus, m.coracobrachialis 

a klavikulární část m.pectoralis major. Od 90° se přidává práce m.trapezius a m.serratus 

anterior. V poslední fázi se zapojují trupové svaly, dochází k úklonu a zvětšení lordózy. 

[7, 20] 

Extenzi v ramenním kloubu zajišťují m.teres major, m.latissimus dorsi a m.deltoideus. 

Pomocnými svaly jsou m.teres minor, m.triceps brachii caput longum a m.pectoralis 

major. Pohyb stabilizují m.coracobrachialis, m.triceps brachii, mm.rhomboidei, 

mm.abdominis, mm.intercostales a m.erector trunci. Mezi neutralizační svaly patří 

m.deltoideus, m.infraspinatus, m.teres minor.  

Abdukci v ramenním kloubu vykonávají m.deltoideus, m.supraspinatus  m.serratus 

anterior. Pomocnými svaly jsou potom m.infraspinatus, m.deltoideus, m.pectoralis 

major a m.biceps brachii caput longum. Pohyb je stabilizován pomocí m.trapezius. 

Neutralizační svaly jsou m.teres minor a m.infraspinatus. Studie založené na EMG 

vyšetření zjistily, že abdukci paže iniciuje m.supraspinatus. M.deltoideus se zapojuje až 

při upažení nad horizontálou. [7] 
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Při upažení povýš (150°) se účastní celý ramenní pletenec, především m.trapezius 

a m.serratus anterior. V poslední fázi (180°) se připojují dlouhé smyčky trupového 

svalstva, což vede jako při flexi k úklonu a zvětšení bederní lordózy. [20] 

Addukce v ramenním kloubu je zajištěna svaly m.pectoralis major, m.latissimus dorsi 

a m.teres major. Pomocnými svaly jsou m.teres minor, m.triceps brachii caput longum 

a m.subscapularis. Pohyb stabilizují m.trapezius a m.serratus anterior.  

Zevní rotaci v ramenním kloubu vykonávají m.infraspinatus a m.teres minor. 

Pomocným svalem je m.deltoideus. Pohyb je stabilizován mm.rhomboidei 

a m.trapezius. Dle Cyriaxe je při poruchách v ramenním kloubu omezena jako první 

právě zevní rotace, a to zkrácením vnitřních rotátorů. Později dochází k omezení 

abdukce a nakonec vnitřní rotace. [7, 20] 

Vnitřní rotaci v ramenním kloubu provádí m.latissimus dorsi, m.subscapularis a m.teres 

major. K pomocným svalům patří m.pectoralis major, m.deltoideus, m.biceps brachii 

a m.coracobrachialis. Pohyb stabilizuje m.serratus superior a m.pectoralis major. [7] 

2.1.1.6.3  Skapulohumerální rytmus 

Lopatka a pažní kost se v abdukci pohybují v poměru 2:1. Na 90° abdukce paže připadá 

60° abdukce v glenohumerálním kloubu a zbývajících 30° tvoří rotace lopatky. 

Při poruchách funkce ramenního pletence pak dochází ke změně tohoto rytmu. Většinou 

zjišťujeme rychlejší rotaci lopatky v poměru k dosažené abdukci paže. [10]  
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2.2  Obecná teorie zlomenin  

Zlomenina je porušení kontinuity kosti při působení velkého násilí. [11] 

2.2.1  Rozdělení zlomenin 

Existuje mnoho typů dělení zlomenin. Zlomeniny můžeme rozdělit podle stavu kostní 

tkáně v době úrazu, mechanizmu vzniku, stupně kontinuity porušení kosti, stupně 

postižení měkkých tkání a dle linie lomu. [16] 

2.2.1.1  Dle stavu kostní tkáně v době úrazu 

a) zlomeniny traumatické – v době úrazu předpokládáme naprosto zdravou tkáň. 

Zlomenina vzniká pouze působením vnějšího násilí nebo enormním svalovým stahem 

(např. při epileptických křečích). Tento typ zlomenin patří mezi nejběžnější. 

b) zlomeniny patologické – v době úrazu je kostní tkáň postižena patologickým 

procesem. Ten zeslabuje její pevnost a odolnost, ke vzniku zlomeniny poté stačí velmi 

malé síly. Mezi nejčastější příčinu těchto zlomenin patří metastázy zhoubných nádorů 

v kostech nebo např. osteoporóza. 

c) zlomeniny únavové – původně zdravá a odolná kostní tkáň je oslabena dlouhodobým 

přetížením  a opakovanými mikrotraumaty. Častý výskyt je zejména u sportovců. [16] 

2.2.1.2  Dle mechanizmu vzniku 

Z tohoto hlediska můžeme rozdělit zlomeniny na vzniklé násilím působeným přímo 

nebo nepřímo. Přímé působení násilí je např. úder, přejetí autem atd. Mezi nepřímo 

způsobené zlomeniny nejčastěji patří pády. 

Zlomeniny mohou být způsobeny pádem na bok (minimální dislokace úlomků), přímým 

násilím nebo pádem na nataženou horní končetinu. Zde dochází k větší dislokaci 

fragmentů způsobené následným pohybem trupu přes nebo od natažené končetiny 

(viz příloha č. 3). [16]        

2.2.1.3  Dle stupně porušení kontinuity kosti 

a) zlomeniny úplné – souvislost kosti je porušena úplně na dva nebo více fragmentů. 

V případě posunutí úlomků dochází k dislokaci. Posunutí fragmentů může být 

do strany, osové, s prodloužením, se zkrácením nebo rotační.     
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b) zlomeniny neúplné – celistvost kosti je částečně zachována. Většinou vznikají 

v případě působení menšího násilí.  Ty můžeme dělit na fissury (štěrbinové linie lomu 

na plochých kostech), infrakce (na dlouhých kostech), kompresivní zlomeniny 

(u obratlových těl, spongiózní kost je do sebe vpáčena, dochází k deformaci) 

a subperiostální zlomeniny (časté u dětského věku, periost není porušen). [16, 18] 

2.2.1.4  Dle stupně postižení měkkých tkání 

Zlomeniny dělíme na zavřené, kdy nedochází k porušení kožního krytu nad zlomeninou, 

a otevřené. Nad zlomeninou vzniká otevřená rána, v které mohou být obnažené kostní 

úlomky. Zde velké nebezpečí spočívá v hrozící infekci. [16] 

2.2.1.5  Dle průběhu linie lomu 

Podle linie lomu můžeme dělit zlomeniny na jednoduché a složité. Jednoduché 

zlomeniny mají pouze jednu linii lomu a dva fragmenty. Linie lomu může být šikmá, 

příčná, spirální nebo podélná. U složitých zlomenin může být linií lomu a následně 

i fragmentů více. Linie lomu rozlišujeme ve tvaru písmen T a Z, motýlovité 

a roztříštěné. [16] 

2.2.2  Klasifikace zlomenin  

Klasifikaci poranění umožňuje srovnání léčebných výsledků např. s literaturou. 

Pro sjednocení hodnocení v traumatologii pohybového ústrojí byla v roce 1987 

vypracována Müllerem, Nazarianem a Kochem AO (Arbeitsgemeinschaft für die 

Osteosynthese Fragen) klasifikace. Klasifikace probíhá na základě morfologických 

charakteristik zlomenin. První údaj značí postiženou kost (1 – humerus, 2 – ulna/radius, 

3 – femur atd.), druhý segment kosti (1 – proximální část, 2 – diafyzární část, 3 – 

distální část). 

Údaj na dalším místě značí typ zlomeniny. Zde rozlišujeme další podskupiny. 

Specifický typ klasifikace zlomenin proximálního humeru představuje Neer. Srovnává 

jednotlivé typy a to i luxační zlomeniny do šesti skupin. Dále je dělí dle jednotlivých 

počtů úlomků (viz příloha č. 4). [5]   
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2.2.3  Terapie zlomenin  

2.2.3.1  Konzervativní terapie 

Obecné základní principy konzervativní léčby popisuje Lorenz Böhler jako repozici, 

retenci a rehabilitaci. Mezi čtyři základní zásady patří: 

- repozice a fixace v anatomickém postavení, 

- dostatečná stabilita fixace s ohledem na celkový stav pacienta a konkrétní poranění, 

- používat co nejšetrnější manipulační a repoziční techniky, 

- časná mobilizace se správně prováděnou rehabilitací včetně resocializace pacienta. 

Konzervativní léčbou rozumíme nekrvavou repozici, pokud po stav vyžaduje, a dále 

zevní imobilizaci. Volíme ji v případě stabilních a nedislokovaných fraktur, 

popř. dislokovaných s dobrou možností nekrvavé repozice do anatomického postavení 

a s možností přijatelné fixace poraněné oblasti. Dále ji indikujeme, pokud je operační 

léčba z různých důvodů kontraindikována. [5] 

2.2.3.1.1  Repozice  

Repozice je odstranění dislokace úlomků. Vždy je snaha o co nejpřesnější anatomické 

postavení, které dává nejlepší předpoklady pro zhojení zlomeniny. Zhojení v dislokaci 

má za následek inkongruenci kloubních ploch, což může vést ke vzniku poúrazové 

artrózy postiženého kloubu. Repozici lze provádět manuálně (vždy se začíná trakcí, 

která vyrovnává zkrácení a případné osové odchylky) nebo dlouhodobým tahem 

(nejčastěji v ose končetiny, při zlomeninách femuru). [16] 

Repozici vždy provádíme v anestezii. U menších poranění volíme lokální nebo distální 

svodnou anestezii (1% mezokain). U velkých kloubů vždy užíváme celkovou anestezii, 

někdy je nutná i svalová relaxace. [5] 

2.2.3.1.2  Retence – imobilizace 

Po provedení repozice, nebo pokud nebyla třeba, je nutné zajistit znehybnění úlomků 

po dobu nezbytně nutnou ke zhojení zlomeniny. Obecně je udáváno pravidlo 

dvoukloubové fixace, kdy imobilizujeme jeden kloub nad a jeden kloub pod traumatem. 

V dnešní době se nabídka fixačních materiálů stále rozšiřuje. Můžeme použít sádrové 

obvazy, speciální odlehčené dlahy nebo pružný obvazový materiál. U čerstvých traumat 

sádrový obvaz podélně rozstřihneme, čím získáme pevnou trojrozměrnou fixaci, 
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ale umožníme nárůst otoku a mikrocirkulaci. Druhý den po provedení fixace zpravidla 

požadujeme klinickou kontrolu s RTG. Sledujeme fixaci, prokrvení a inervaci. [5] 

2.2.3.1.3  Komplikace konzervativní léčby 

Mezi lokální komplikace patří riziko redislokace zlomeniny (např. špatnou fixací), 

otlaky a nervové a cévní útlaky. Mezi celkové komplikace potom patří hrozící 

tromboembolická nemoc (u starších pacientů, pacientů se stavem po tromboembolické 

chorobě, žen užívajících antikoncepci) a Sudeckův syndrom. [5, 18] 

2.2.3.2  Operativní léčba 

Cílem operativní léčby je provést operativní cestou pevné spojení kostních fragmentů. 

V 50. letech minulého století vypracovala AO společnost zásady operativního ošetření 

zlomenin na základě stabilní osteosyntézy. Do té doby byla osteosyntéza pouze 

adaptační. Došlo ke spojení úlomků, ale bez dostatečné retence, takže bylo nutné 

používat dodatečnou sádrovou fixaci. Dnes nám některé nové typy osteosyntéz 

umožňují hojení kostí bez svalku tzv. per primam a to bez další fixace. To umožňuje 

dřívější rehabilitaci a lepší návrat funkce. [16] 

Zásady osteosyntézy dle AO: 

- anatomická repozice zlomeniny, 

- stabilní vnitřní fixace s kompresí fragmentů, 

- šetření cév a měkkých tkání při operaci, 

- časná aktivní mobilizace. [15] 

Vlastní osteosyntéza je umožněna zevními fixátory nebo vnitřně aplikovanými 

implantáty (šrouby, dlahy, hřeby), případně jejich kombinací. Vnitřní implantáty mohou 

být zavedeny extramedulárně (šrouby, dlahy), nebo intramedulárně přímo do dřeňové 

dutiny (K dráty, nitrodřeňové zajištěné hřeby). U pacientů je zároveň indikována 

antibiotická profylaxe a zároveň preventivní antikoagulační terapie. [5, 15] 

Česká republika se podílela především na vývoji materiálu, a to zvláště firma Poldi. 

Dnes bývá tradiční antikorozní ocel nahrazována slitinami titanu. Z důvodu horší 

možnosti obrábění je jeho cena vyšší než u ocelových implantátů, výhody však 

nad cenou převažují. V organismu je lépe přijímán, na jeho povrchu se netvoří biofilm 

a je tak znemožněn výskyt bakteriálních kolonií. Titanové implantáty jsou také pevnější. 

Je snaha o minimální přístup a o co největší šetrnost vůči cévám a měkkým tkáním 

při zavádění implantátů. [1, 3] 
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2.2.3.2.1   Osteosyntéza K dráty  

Tento typ osteosyntézy se používá nejčastěji ke stabilizaci diafyzárních zlomenin. 

Kirschnerovy dráty jsou zavedeny intramedulárně do kosti. Tento typ léčby je výhodný 

pro jednoduchý přístup a dobrou cenu implantátů, nevýhoda však spočívá v rotační 

nestabilitě. Proto vyžaduje přídavnou fixaci. Průměr použitých K drátů je většinou 

od 1,5 mm pro prsty po 2,5 mm pro velké kosti. Dále se tento typ osteosyntézy používá 

pro stabilizaci epimetafyzárních zlomenin. Po sejmutí sádrové fixace perkutánně 

zavedené K dráty zpravidla vyjímáme, neboť při následné rehabilitaci dochází 

k bolestivé iritaci kůže. [5] 

2.2.3.2.2  Osteosyntéza šrouby 

Tento typ umožňuje interfragmentární kompresi zlomeniny, takže není nutná další 

fixace. Tzv. spongiózní šrouby se dělí na solidní a kanylované, kanylované používáme 

při nutnosti přesného umístění šroubu nebo v případě miniinvazivních technik. Šrouby 

jsou vyráběné v různých délkách, nejčastěji o průměru těla 4,5 mm a závitu 6,5 mm. 

Pro lepší držení závitu v osteoporotické kosti se předvrtává první kortikální vrstva 

do několika milimetrů. Pro fixaci fragmentů pevné kosti používáme tzv. kortikální 

šroub s průměrem těla zpravidla 3,2 mm a závitu 4,5 mm. Většina užívaných šroubů je 

vyrobena z oceli, k dispozici jsou také v titanové verzi (často s přidanou samořeznou 

nebo samovrtnou funkcí). [5] 

2.2.3.2.3  Osteosyntéza dlahou 

Výhodou tohoto typu je dostatečná fixace a při otevřené repozici možnost precizního 

spojení kostí. Nevýhodou extramedulární dlahy však je její limitované použití v případě 

tenkého nebo nekvalitního krytu měkkými tkáněmi a hrozící kostní nekróza pod dlahou. 

Té je snaha zabránit pomocí dlah s limitovaným kontaktem. Z hlediska charakteru 

fixace po repozici se dělí dlahy na neutralizační, kompresivní, podpůrné nebo tahové. 

[5] 

Neutralizační dlaha je velmi stabilní, umožňuje primární kostní hojení a časnou funkční 

léčbu. 

Kompresivní dlaha s oválnými nebo kulatými otvory fixuje zlomeninu pomocí 

komprese linie lomu. Oválné otvory umožňují asymetrické zavedení šroubu a tím lepší 

fixaci. Některé typy dlah mají otvory pro užití úhlově stabilních šroubů (se závitem 

i na hlavici šroubu), které zaručují pevné držení hlavičky šroubu v otvoru v dlaze. [1, 5] 
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Podpůrná dlaha nemá jen přemosťující význam, je hlavně mechanickou podporou. 

Používají se u některých typů metaepifyzárních zlomenin. Nejčastěji u zlomenin 

proximálního humeru nebo tibie. Tyto dlahy používáme také u nestabilních 

pertrochanterických nebo intertrochanterických zlomenin. Dlahy je možno individuálně 

tvarovat. Snahou je umožnit časný pasivní pohyb v postiženém kloubu. 

Dlahy nejčastěji vyjímáme 1 až 1,5 roku po provedení osteosyntézy, a to i v případě kdy 

zlomenina byla zhojena dříve. V případech operačního rizika nevyjímáme kovy vůbec 

(např. u starších pacientů). Přítomností dlahy se ale mění pružnost dlouhé kosti, což 

může u aktivních pacientů vést k dalším zlomeninám v okolí implantátu. [5] 

2.2.3.2.4  Osteosyntéza hřeby 

Pro stabilizaci zlomeniny se využívá intramedulární prostor kosti, velmi výhodná je tato 

metoda tedy u dlouhých kostí. Nitrodřeňovou osteosyntézu můžeme rozlišovat 

na předvrtanou a nepředvrtanou (nezhoršuje cévní zásobení v místě zlomeniny). 

Výhodou předvrtaného hřebu je však lepší stabilita a umožňuje dřívější zatížení. Tento 

způsob používáme nejčastěji u diafyzálních zlomenin femuru, kde je výrazný tah 

svalových skupin. 

Z celkových komplikací zde hrozí tromboembolická nemoc včetně tukové embolie 

po předvrtání nitrodřeňové dutiny femuru zvláště při poškození plicního parenchymu. 

Z lokálních komplikací sem můžeme zařadit zlomení hřebu nebo zajišťovacích šroubů, 

infekce, nezhojení či pakloub a kompartment syndrom. [5] 

2.2.3.2.5  Osteosyntéza zevní fixací 

Tato metoda umožňuje stabilizaci fragmentů pomocí vnější konstrukce se zavedením 

minimálního množství cizorodých materiálů do tkáně. Dle typu fixátoru pak můžeme 

korigovat sílu kontaktu fragmentů a jejich postavení. Není nutná další fixace, tudíž je 

umožněn dobrý přístup při komplikovaném ošetřování okolních měkkých tkání. 

Do neporušených úseků diafýzy nad a pod místem zlomeniny jsou aplikovány 

Steinmanovy hřeby, které jsou vně těla spojeny tyčí. Čím blíže ke kosti je tyč 

připevněna, tím je osteosyntéza stabilnější. [5, 18] 

K zevní fixaci indikujeme zpravidla otevřené zlomeniny, zavřené zlomeniny s infekcí, 

mnohočetné zlomeniny u polytraumat, infikované paklouby, artrodézy velkých kloubů 

a dále při prolongaci končetin a stabilizaci pánve. [5] 
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2.2.4  Kostní hojení  

Primární kostní hojení, tedy přímé prorůstání osteonů mezi fragmenty kosti po ošetření 

stabilní  osteosyntézou, trvá zhruba 3 měsíce. Absolutní stabilita je zajištěna šrouby 

nebo dlahami. 

Sekundární kostní hojení u konzervativně léčených zlomenin, nebo u relativně stabilní 

osteosyntézy trvá přibližně 6 týdnů. Tento typ hojení má tři fáze. V první fázi zde 

najdeme zánět jako reakci na hematom. V druhé, reparační fázi dochází k tvorbě 

primárního svalku (granulační tkáň – směs fibroblastů, chondroblastů a osteoblastů). 

V poslední fázi dochází v místě primárního svalku k remodelaci a remineralizaci kosti. 

Kompletní přestavba kosti v místě poranění probíhá do jednoho roku po úrazu. [10] 

2.2.5  Rehabilitace  

Rehabilitace je stejně důležitou částí léčby jako předchozí postupy. Následná 

rehabilitace po správně vedené konzervativní léčbě návrat k plné funkci mnohdy 

urychlí. Rehabilitovat můžeme i v akutní fázi v době hojení. Zde je cílem rehabilitace 

tlumení bolesti, zmenšení otoku a udržení rozsahu pohybu v ostatních segmentech. Dále 

bývá často indikována magnetoterapie podporující proliferaci tkáně a hojení kosti. 

Součástí terapie je také péče o jizvu, kde bývá indikována fototerapie (laser, biolampa). 

Proti otoku bývá též výhodné použití chladné vířivky. Po zhojení dochází k postupnému 

zvyšování zátěže. Indikovány jsou techniky měkkých tkání, mobilizační techniky, 

reflexní terapie (PNF, Vojtova metoda) a cvičení se zátěží. Z fyzikální terapie 

využíváme elektroléčbu nebo ultrazvuk k uvolnění svalů v hypertonu. Z vodoléčby 

bývají indikovány už zmíněné vířivé koupele, střídavé koupele, cvičení v bazénu 

a plavání. [5, 10, 16] 

2.2.5.1  Vybrané postupy fyzikální léčby 

2.2.5.1.1  Částečná vířivá lázeň 

Voda je izotermická, vířená pomocí vodní turbíny. Mezi účinky lázně patří prokrvení 

končetin, aktivace kožních receptorů a zvýšení místního metabolismu. Je indikována 

pro stavy po operacích nebo úrazech pohybového systému, stavy po poliomyelitidě, 

svalové atrofie, periferní parézy (lehce hypertermická voda) a trofické změny končetin. 

[2] 
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2.2.5.1.2  Magnetoterapie 

Léčba pomocí statického, střídavého, nebo pulzního magnetického pole s různou 

intenzitou. Pro tvorbu pulzního magnetického pole se používá řada přístrojů, které si 

automaticky generují tvar, intenzitu a frekvenci magnetických impulsů. Mezi účinky 

magnetického pole patří vazodilatace a myorelaxace. Dále má protizánětlivé, 

analgetické, antiedematózní a spasmolytické účinky a urychluje hojení. 

Po frakturách je doporučeno pulsní pole s indukcí magnetického pole 10-91 mT, 

frekvencí 5-25 Hz, s minimální dobou expozice 10 minut a počtem expozic až 60 

(možno až 3x denně). Zde je vyhledávaný především analgetický a antiedematózní 

účinek, zlepšení mikrocirkulace a urychlení hojení kosti i měkkých tkání. Dále je 

prevencí rozvoje algodystrofického syndromu. Magnetoterapii lze aplikovat 

i po osteosyntézách. Disperzní a trofotropní účinek zde omezuje tuhnutí měkkých tkání 

při fixaci kloubů (např. sádrový obvaz). Proto je výhodná aplikace po celou dobu 

fixace. Pružnost a protažitelnost měkkých tkání nebude tak omezena a tím se zrychlí 

následná rehabilitace. [2, 17] 

2.2.5.1.3  Laser 

Laserové přístroje vyzařují koherentní monochromatické polarizované nedivergentní 

záření z oblasti mikrovln, případně viditelného záření. Lasery lze dělit na plynové, 

iontové, chemické, molekulové plynové, diodové, rentgenové a na lasery v pevné fázi. 

Míra absorpce světla v pokožce je závislá na vlnové délce laseru, jeho frekvenci 

a výkonu, způsobu aplikace a době působení. Z těchto faktorů se určuje relativní 

hloubka průniku. Laser lze aplikovat pulzně nebo kontinuálně. Mezi jeho vyhledávané 

nepřímé účinky patří efekt analgetický, biostimulační a protizánětlivý. Dále způsobuje 

vazodilataci, snižuje otok a také má účinek viricidní a baktericidní. [2, 17] 

2.3. Bolesti ramene  

Bolest ramenního kloubu může mít mnoho příčin. Obecně je lze rozdělit na traumatické 

a netraumatické. 

Traumatické bolesti mohou být z důvodu luxace (glenohumerální, akromioklavikulární 

nebo sternoklavikulární), fraktury (klíční kosti, lopatky, proximálního humeru) nebo 

instability glenohumerálního kloubu po ruptuře glenoidálního labra. [24] 

Netraumatických příčin bolesti je velmi mnoho. Bolest v rameni je nejčastějším 

příznakem  pseudoradikulárních bolestí vyzařujících do horní končetiny. Do těchto míst 
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často směřuje bolest původem z pohybových segmentů krční páteře, 

cervikothorakálního přechodu a prvních žeber. Bolest zde většinou nevyzařuje 

v typických segmentech, na rozdíl od dolních končetin. 

Bolesti mohou být způsobeny také přetížením nebo svalovými dysbalancemi. Bolestivé 

spoušťové body najdeme nejčastěji v m.trapezius (horní a střední část), m.levator 

scapulae, m.infraspinatus, kývačích a m.subscapularis.  

Dalším častým důvodem bolestí ramene jsou blokády žeber a dalších skloubení, 

svraštění kloubního pouzdra (zmrzlé rameno), uskřinutí rotátorové manžety 

(impingement syndrom), artróza, tendomyózy a další. [13] 

Četnost příčin netraumatické bolesti v rameni je dle Vecchia následující: 

- poruchy rotátorové manžety 65%, 

- záněty kloubního pouzdra 11%, 

- poruchy akromioklavikulárního kloubu 10%, 

- funkční poruchy krční páteře 5%, 

- ostatní příčiny 9%. [19] 

Při bolesti v rameni pacient zaujímá antalgickou polohu. Typické je držení v addukci, 

protrakci a elevaci lopatky. Tato poloha je velmi obdobná jako u pacientů se spasticitou.  

Kloub se tak automaticky nastavuje do postavení, které je fylogeneticky, 

resp. ontogeneticky starší. Postupně dochází ke zkracování a hypertonu adduktorů 

ramenního kloubu a horních fixátorů lopatky, naopak dolní fixátory lopatky a abduktory 

paže jsou inhibovány. Tento ochranný vzorec kloubního pouzdra vede k omezení 

rozsahu pohybu do směru zevní rotace a abdukce, což jsou pohyby ontogeneticky 

nejmladší (člověk je zvládne až ve třetím roce života). [10] 

Terapie bolestí ramene je různá dle příčin. Od pouhého potlačení bolesti analgetiky 

(podávaná orálně, injekčně, zevně), přes chirurgickou léčbu, taping až k různým 

rehabilitačním metodám (posilování, stabilizace). [25] 
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3  Speciální část 

3.1 Metodika práce 

Tuto bakalářskou práci jsem vypracovala během své souvislé praxe v Oblastní 

nemocnici Kladno. 

Ve speciální části je kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po fraktuře proximální 

části humeru řešené osteosyntézou. S pacientkou jsem pracovala od 20.1. do 3.2.2011. 

Délka terapie byla vždy mezi 30-60 minutami, dle možností pacientky. Pacientka 

zároveň absolvovala lékařem předepsanou magnetoterapii a vířivé koupele HK. 

 

Metody použité při vyšetření: vyšetření aspekcí, dynamické vyšetření stoje, 

antropometrie, vyšetření reflexních změn dle Lewita, vyšetření kloubní pohyblivosti 

(joint play) dle Lewita, vyšetření svalové síly dle Jandy, vyšetření zkrácených svalů dle 

Jandy, vyšetření hypermobility dle Jandy, vyšetření pasivní a aktivní hybnosti horních 

končetin a krční páteře, neurologické vyšetření, vyšetření chůze, test úchopů a vyšetření 

pohybových stereotypů. 

Pomůcky použité při vyšetření: terapeutické lehátko, neurologické kladívko, 

krejčovský metr, goniometr. 

 

Metody a postupy použité v terapii: techniky měkkých tkání dle Lewita, míčkování 

dle Jebavé, metody manuální terapie dle Lewita, LTV, aktivní a pasivní pohyby, PIR, 

PNF dle Kabatha, LTV na přístrojích, fyzikální terapie (magnetoterapie, vířivá koupel 

HK), cvičení jemné motoriky. 

Pomůcky použité v terapii: terapeutické lehátko, míčky, overbal, dřevěná tyč, 

žebříček, otočné kolo (rumpál), klec s kladkami pro cvičení v závěsu. 

 

Pacientka O.N. byla předem seznámena s předpokládaným průběhem terapie 

a souhlasila s využitím údajů, které jsem získala během vyšetření a terapie, pro tuto 

práci. Svůj souhlas potvrdila podepsáním informovaného souhlasu, jehož návrh je 

přiložen (viz příloha č. 2). Projekt práce byl schválen etickou komisí UK FTVS 

(viz příloha č. 1). 
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3.2. Anamnéza 

Vyšetřovaná osoba: N.O., žena 

Ročník: 1953 

Diagnóza: S42.20 Stav po fraktuře colli chirurg.humeri l.dx., provedena osteosyntéza 

Status praesens:  Pacientka 23. den po provedení osteosyntézy humeru.  Je orientovaná 

v čase, místě i situaci. Cítí se dobře, v klidu ji bolí pravá paže u ramenního kloubu 

a v místě mediálního epikondylu humeru. Váha 62 kg, výška 161 cm, BMI 23,92. 

RA: matka rakovina prsu (léčená) 

otec zemřel na CMP 

OA:   běžné dětské nemoci 

časté záněty rohovky, přes 30 let glaukom bilaterálně, 3x operováno, zhoršené 

vidění 

1975 operace ledvinového kamene vlevo 

apendektomie 

křečové žíly bilaterálně – opakované operační řešení 

1998 distorze levého kotníku – pouze zpevněno bandáží 

hysterektomie 

hypofukce štítné žláze, cysty 

2010 září – borelióza, bolesti nohou, od té doby dochází na revmatologii 

hypertenze 

SA: byt, 2.patro, cca 20 schodů, vana. Bydlí s manželem, který ji doprovází. 

PA: pravák, od 21 let v ID (pro glaukom) 

SpA: aktivně nevykonávala žádný sport, koníčky nemá  

FA:  Nitrepress 10, Neurotin 300mg, Glyvenol 400, Betaserc 24, Controloc 400, 

Ganaton, Cipralex 10mg, Letrox 

AA:  Tramal, Penicilin 

Abusus: kouří 15 cigaret denně, 1 káva denně, alkohol příležitostně 

Předchozí RHB: 2005 po bolestech pravé lopatky docházela na masáže  

NO:  Pacientka 28.12.2010 spadla s manželem na náledí na nataženou PHK. Fraktura 

colli chirurg. humeri s dislokací. Provedena osteosyntéza, zaveden intramedulární hřeb 

(Targon PH). Hospitalizace od 28. do 30.12. Poté ambulantní péče. 
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RTG snímek před provedením osteosyntézy (viz příloha č. 6), RTG po provedené 

osteosyntéze (viz příloha č. 7). 

3.2.1  Výpis zdravotní dokumentace: 

Z ambulantního vyšetření rehabilitačním lékařem 14.1.2011: 

Nyní bolesti v předloktí, zvláště v noci. Analgetika s krátkodobým efektem. 

Jizva na rameni klidná, zhojená, palpační citlivost v oblasti velkého hrbolu, resorbující 

se hematom na pravé paži, bolestivost předloktí, svalová síla ruky 3. Hybnost S 10-0-

40, vleže 90, F 40-0-0, vleže 90, R 20-0-40, hybnost lokte S 0-10-100. 

Doporučen Aulin tablety 30x100mg, Heparoid mast. 

 

Indikace k RHB:   

Chladná vířivá koupel na PHK 20x za 3 měsíce. 

Magnetoterapie pr .6 na 20 minut 10x na P rameno a předloktí. 

LTV – kineziologický rozbor, PIR, měkké techniky a mobilizace pravé lopatky a klíčku, 

rozcvičení pravého ramene analyticky + na neurofyziologickém podkladě, cvičení 

v odlehčení, jemná motorika, posílení pletence ramene dle ST a úchopu, SMS humeru 

a lopatky 15x. 
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3.3  Vstupní kineziologický rozbor 

Status praesens: Pacientka 23. den po provedení osteosyntézy humeru.  Je orientovaná 

v čase, místě  i situaci. Cítí se dobře, v klidu ji bolí pravá paže u ramenního kloubu 

a v místě mediálního epikondylu humeru (na škále bolestivosti 1-10 hodnoceno jako 4). 

Váha 62 kg, výška 161 cm, BMI 23,92. 

 

Aspekční vyšetření stoje: 

Pohled zezadu:   

- stoj o úzké bazi 

- barva kůže fyziologická 

- symetrie tvaru a postavení pat 

- asymetrie tvaru a tloušťky Achillovy šlachy – levá je silnější, varózněji zakřivená 

- symetrie lýtek z tibiální i fibulární strany 

- asymetrie podkolenních rýh – levá níže 

- asymetrie kontur mediálních stran stehen – pravá více dovnitř 

- symetrie kontur laterálních stran stehen 

- asymetrie subgluteálních rýh – pravá níže 

- asymetrie tonu hýžďových svalů – pravý menší tonus 

- symetrie výšky spinae illiacae posterior inferior 

- asymetrie výšky hřebenů pánevních kostí – pravá výše 

- skolióza – konvexitou vpravo, vrchol v Th6, kompenzovaná vrcholem C7 

- kožní zářez pod pravou lopatkou více viditelný 

- symetrie výšky dolních úhlů lopatek 

- symetrie mediálních úhlů lopatek 

- pravá lopatka více odstátá od žeber 

- asymetrie výšky ramen – pravé rameno výše 

- asymetrie thorakobrachiálních trojúhelníků – pravý větší 

- symetrie horních končetin (osy, konfigurace)  

Pohled zepředu: 

- asymetrie zatížení hran chodidel – více zatížená malíková hrana 

- propadlá příčná nožní klenba na pravé i levé straně 

- podélná nožní klenba v normě 
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- symetrie lýtek z tibiální i fibulární strany 

- asymetrie patel – pravá vbočena mediálně 

- symetrie kontur stehen z mediální i laterální strany 

- symetrie spinae illiace ant. superior 

- pupek – umístěn mediálně 

- asymetrie tonu břišních svalů – na levé straně větší tonus 

- sternum – umístěno mediálně 

- symetrie umístění prsních bradavek 

- symetrie tonu mm.pectorales major 

- symetrie postavení clavicul 

- asymetrie výšky ramen – pravé rameno výše 

- asymetrie thorakobrachiálních trojúhelníků – pravý větší, levý více zakřivený 

- symetrie obličeje 

- postavení hlavy – mírný posun vlevo 

Pohled z boku:  viz příloha č. 8 

- větší zatížení přední části plosek 

- optimální postavení v kolenou 

- střední postavení pánve 

- bederní lordóza – spíše hyperlordóza    

- Th-L přechod oploštělý 

- postavení loketních kloubů v semiflexi 

- thorakální kyfóza – hyperkyfóza 

- protrakce ramen bilaterálně 

- C- Th přechod oploštělý 

- krční lordóza v optimálním postavení 

- hlava v předsunu 

 

Aspekční vyšetření chůze: 

- optimálně široká baze 

- chůze nejistá, ale pravidelná, pomalá s krátkými kroky 

- peroneální typ chůze 

- souhyb horních končetin vychází z ramenních kloubů 

- odvíjení přes zevní hrany chodidel 
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Dýchání (aspekční vyšetření): 

- břišní typ dýchání 

- mělké dýchání, krátký výdech a nádech 

 

Dynamické vyšetření stoje: 

Vzdálenosti na páteři: 

- Schoberova zkouška: 4 cm 

- Stiborova zkouška: 5 cm 

- Čepojevova zkouška: 4 cm 

- Ottova inklinační vzdálenost: 2cm 

- Ottova deklinační vzdálenost: 1 cm 

- Forestierova fleš: 3 cm 

- Zkouška lateroflexe – axilla protilehlé paže dosahuje nad gluteální rýhu 

Další zkoušky: 

- Thomayerova zkouška:  - 10 cm 

- Zkouška předklonu - vpravo od páteře výrazné vyklenutí 

- Michaelisova routa – bez patologického nálezu 

 

Palpační vyšetření 

Vyšetření reflexních změn dle Lewita 

• kůže: 

Normotrofická, zelenofialový hematom na dorsomediální ploše pravého předloktí 

a paže. Mírný otok na pravé paži. Pravá dlaň studenější než levá. 

• svalový tonus: 

Dolní končetiny normotonus, PHK normotonus, LHK spíše hypotonus s výjimkou 

hypertonu m.biceps brachii a m.supinator. Dále palpován hypertonus pravého 

m.pectoralis major a m.trapezius (oboustranně). 

• spoušťové body ve svalech: 

 Tuhé svalové snopce v m.supinator a v m.triceps brachii, trigger pointy v m.trapezius 

(oboustranně).
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• joint play: 

Omezená joint play skapulothorakálního kloubu vpravo. Omezená joint play 

proximálního radioulnárního skloubení vpravo. Joint play klavikulárních skloubení bez 

omezení. U ostatních kloubů pravé ruky joint play neomezená. 

• posunlivost fascií:  

Vyšetřeny fascie na krku a v oblasti cervikokraniálního přechodu a fascie na PHK 

a LHK – fascie jsou posunlivé. 

• vyšetření jizvy: 

Proximální jizva 6 cm po osmi stezích, ještě se stroupky. Špatně posunlivá, lehce 

zarudlá. 

Distální jizva 1,5 cm po jednom stehu, už bez stroupků, dobře posunlivá (viz příloha 

č. 9) 

 

Antropometrie  

Antropometrické měření bylo provedeno krejčovským metrem. Měřena byla délka 

(viz tabulka č. 1) a obvod (viz tabulka č. 2) obou horních končetin.  

 

Tabulka č. 1:  Délka horních končetin – vstupní KR 

 Levá HK (cm) Pravá HK (cm) 

Délka paže a předloktí 52 52 

Délka paže 28 27 

Délka předloktí 25 25 

Délka ruky 18 18 

  

Tabulka č. 2:  Obvod horních končetin – vstupní KR 

 Levá HK (cm) Pravá HK (cm) 

Obvod paže relaxované 26 27 

Obvod paže při kontrakci svalu 29 30 

Obvod loketního kloubu 23 23 

Obvod předloktí 22 22 

Obvod zápěstí 15 15 
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Vyšetření rozsahu pohybu 

Vyšetření rozsahu pohybu bylo provedeno pomocí plastového goniometru. Byl měřen 

rozsah pasivních i aktivních pohybů horních končetin. Naměřené hodnoty byly 

zaneseny do tabulky č. 3. 

 

Tabulka č. 3:  Goniometrie – vstupní KR 

 LHK AP (°) LHK PP (°) PHK AP (°) PHK PP (°) 

Ramenní kloub     

- Flexe 180 180 55 60 

- Extenze 45 45 35 40 

- Abdukce 180 180 30 70 

- Horizontální 

ADD 

110 110 nelze nelze 

- Vnitřní rotace 90 90 45 50 

- Zevní rotace 80 85 20 25 

Loketní kloub     

- Flexe 140 140 135 140 

- Extenze 0 0 0 0 

Pronace 90 90 90 90 

Supinace 90 90 80 80 

Palmární flexe 80 80 80 80 

Dorzální flexe 70 70 70 70 

Flexe DIP  80 80 45 50 

 

Krční páteř 

Omezený rozsah pohybu do lateroflexe (rozsah do 30° bilaterálně), do zbylých směrů 

rozsah pohybu fyziologický. 

 

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy – pouze vybrané 

Legenda: 0 - nejde o zkrácení; 1- malé zkrácení; 2- velké zkrácení 

- M.trapezius (horní část): 2 bilaterálně 

- M.levator scapulae: 1 bilaterálně 

- M.sternocleidomastoideus: 1 bilaterálně 
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Vyšetření hypermobility dle Jandy - pouze vybrané 

Legenda: A – hypomobilní nebo fyziologická hybnost; B – lehká hypermobilita; C -

 výrazná hypermobilita 

 - Zkouška rotace hlavy: A bilaterálně 

 - Zkouška šály: LHK – A, PHK nevyšetřena (nesvede 90° flexe) 

 - Zkouška předklonu: A 

 

Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Svalová síla horních končetin byla vyšetřena dle standardizovaných testů dle Jandy. 

Naměřené hodnoty byly zaneseny do tabulky č. 4. 

 

Tabulka č. 4:  Svalová síla – vstupní KR 

Pohyb LHK PHK 

Flexe v ramenním kloubu 5 4, OP 

Abdukce v ramenním kloubu 5 4, OP 

Extenze v ramenním kloubu 5 5, OP 

Vnitřní rotace v ram. kloubu 5 3+, OP 

Zevní rotace v ram. kloubu 5 3, OP 

Flexe v loketním kloubu 5 3+ 

Extenze v loketním kloubu 5 5 

Horizontální abdukce 5 4 

Supinace 5 5 

Pronace  5 5 

Škála hodnocení svalové síly dle Jandy. 

 

Test úchopu 

Stisk pravé ruky slabší než stisk levé ruky. Pravou rukou nedovře pěst. 

Testované úchopy jemné motoriky – zvládne špetku, štipec, klíčový. 

Zvládne i silové úchopy – válcový, kulový i háček. V pravé ruce není taková síla 

(přibližně 50% oproti levé). 

 

Pohybové stereotypy  

Abdukce v ramenním kloubu – vyšetření dle Jandy 

LHK -  1. M.supraspinatus a m.deltoideus 
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 2. M.trapezius na homolaterální straně 

 3. M.trapezius na kontralaterální straně 

 4. M.quadratus lumborum 

 5. Dolní fixátory lopatky 

PHK – v omezeném rozsahu pohybu 

 1. M.trapezius na homolaterální straně 

 2. M.supraspinatus a m.deltoideus 

 3. M.trapezius na kontralaterální straně 

 4. M.quadratus lumborum 

 5. Dolní fixátory lopatky 

Sed – hlava v předsunu, ramenní klouby v protrakci a elevaci, zvětšená hrudní kyfóza. 

 

Neurologické vyšetření 

Povrchové čití – taktilní, diskriminační a termické nezměněno ve všech segmentech 

Hluboké čití – polohocit i pohybocit nezměněn ve všech segmentech 

Napínací monosynaptické míšní reflexy: 

 - r. bicipitový – symetrická výbavnost, normoreflexie 

 - r. tricipitový – symetrická výbavnost, normoreflexie 

 - r. radiopronační – symetrická výbavnost, normoreflexie 

 - r. flexorů prstů – symetrická výbavnost, normoreflexie 

Vyšetření pyramidových jevů – bez patologického nálezu 

Rombergova zkouška – titubace při stoji o úzké bázi se zavřenýma očima 

 

Vyšetření ADL: 

Pacientka je samostatná, schopná sebeobsluhy, ale ze zrakových důvodů ji na terapie 

doprovází manžel. Pacientka je schopna domácích prací s výjimkou zvedání předmětů 

v pravé ruce (neudrží hrneček) a utírání prachu ve vyšších polohách. 

 

Závěr vyšetření: 

Při vyšetření jsem zjistila snížený rozsah pohybu v pravém ramenním kloubu a sníženou 

svalovou sílu pravé horní končetiny. Omezený rozsah pohybu jsem vyšetřila také 

u distálních interphalangeálních kloubů pravé ruky (omezení způsobeno nejspíše 

otokem). Stisk ruky je na pravé straně slabší. Pravá horní končetina je stále lehce oteklá 
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s viditelným hematomem. Dále jsem zjistila omezenou joint play skapulothorakálního 

skloubení vpravo a také hlavičky radia na PHK. Fascie na krku a horních končetinách 

jsou posunlivé. Delší jizva je mírně zarudlá, stále se stroupky a  špatně posunlivá proti 

podkoží. V m.trapezius, m.triceps brachii a m.supinator vpravo jsou přítomny tuhé 

svalové snopce a trigger pointy. Zvýšené napětí je v m.biceps brachii, m.supinator, 

m.trapezius, m.pectoralis major vpravo, jinak palpujeme spíše hypotonus. Dále jsem 

vyšetřila zkrácení m.trapezius, m.levator scapulae a m.strenocleidomastoideus. 

Hypermobilita není přítomna. 

Pacientka má břišní typ dýchání, vdechy jsou mělké a krátké. 

Pacientka má omezený rozvoj hrudní páteře do flexe a extenze. Vadný stereotyp sedu, 

stoje (elevace a protrakce ramen, předsun hlavy) a abdukce v pravém ramenním kloubu 

(pohyb iniciuje m.trapezius). 

Neurologické vyšetření bez patologického nálezu. 

Pacientka je schopna sebeobsluhy a péče o domácnost. 
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3.4  Krátkodobý a dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

Krátkodobý fyzioterapeutický plán: 

• Úprava svalového tonu PHK 

• Odstranění reflexních změn (odstranit trigger pointy, obnovit joint play 

skapulothorakálního kloubu a hlavičky radia vpravo) 

• Odstranit otok PHK 

• Snížit bolestivost 

• Zlepšit trofiku a posunlivost jizev 

• Zvýšit rozsah pohybu v kloubech PHK 

• Zvýšit svalovou sílu PHK  

• Protáhnout zkrácené svaly a zlepšit rozsah pohybu krční páteře 

• Úprava vadných pohybových stereotypů – abdukce paže 

• Korekce sedu a stoje 

 

Návrh terapeutických postupů 

• Měkké techniky 

• Techniky manuální medicíny 

• Aktivní a pasivní pohyby 

• Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 

 

Dlouhodobý fyzioterapeutický plán 

• Zvyšování kloubního rozsah až k hodnotám před úrazem 

• Zvyšování svalové síly 

• Korekce sedu a stoje 

• Cviky pro kompenzaci skoliotického držení 
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3.5  Průběh terapie 

Před každou terapií pacientka absolvuje částečnou vířivou koupel PHK 

a magnetoterapii. 

3.5.1  Návštěva č.1 

20.1.2011 Vstupní kineziologický rozbor (21001) 

3.5.2  Návštěva č.2 

21.1.2011 Vstupní kineziologický rozbor – dokončení, cvičební jednotka 

Status présens: 

Subjektivně: cítí se dobře, v ruce stále neudrží hrneček, po včerejším vyšetření byla 

ráno paže bolestivější (na škále bolestivosti 1-10 hodnocena jako 6). 

Objektivně: orientovaná, 24. den po osteosyntéze. Stále přítomný otok PHK, stav 

totožný s předchozím vyšetřením. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• obnovit joint play skapulothorakálního kloubu vpravo 

• obnovit joint play proximálního radioulnárního skloubení vpravo 

• uvolnit šíjové svalstvo 

• snížení otoku PHK 

• zlepšit trofiku jizvy 

• zvětšit rozsah pohybu PHK 

• udržet svalovou sílu PHK 

Návrh terapie: 

• měkké techniky (21413) 

• techniky manuální medicíny (21415) 

• LTV analyticky (21225) 

Provedení: 

Z uvedeného návrhu terapie byly provedeny měkké techniky na jizvy, na oblast 

šíjových svalů a skapulothorakálního kloubu. Dále bylo provedeno míčkování celé PHK 

proti otoku. Provedení technik manuální medicíny pro obnovení joint play 

skapulothorakálního kloubu vpravo a proximálního radioulnárního kloubu. Instruktáž 

pacientky ke kondičnímu cvičení pro udržení svalové síly (analytické cvičení). Použita 
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PIR na protažení a zvětšení kloubního rozsahu do flexe, zevní a vnitřní rotace 

v ramenním kloubu (v leže) a do abdukce v ramenním kloubu (v sedě). Rozsah pohybu 

v pravém ramenním kloubu po provedení terapie byl S 40-0-60 (flexe pasivně 90), F 30-

0-0 (abdukce pasivně 70), R 50-0-60 (pasivně). 

Závěr: 

Uvolněn hypertonus šíjových svalů, obnovena joint play ve skapulothorakálním kloubu 

a proximálním radioulnárním kloubu vpravo. Zvětšen rozsah pohybu v rameni. 

Pacientka spolupracuje, byla provedena instruktáž k domácímu kondičnímu cvičení. 

3.5.3  Návštěva č.3 

25.1.2011 

Status présens: 

Subjektivně: cítí se dobře, v ruce stále neudrží hrneček, po předchozí terapii byla paže 

méně bolestivá (na škále bolestivosti 1-10 hodnocena jako 4). Stěžuje si, že má ztuhlé 

prsty. 

Objektivně: orientovaná, 28. den po osteosyntéze. Paže stále s otokem (rozdíl 0,5 cm 

oproti LHK), aktivní rozsah pohybu v pravém ramenním kloubu S 40-0-60 (flexe 

pasivně 80), F 30-0-0 (abdukce pasivně 70), R 30-0-40 (pasivně R 50-0-60). Rozsah 

pohybu v DIP kloubech PHK do flexe je 60°. Joint play skapulothorakálního kloubu 

a proximálního radioulnárního kloubu PHK je po předchozí terapii bez omezení. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• zlepšit trofiku jizvy 

• zvětšit rozsah pohybu PHK 

• udržet svalovou sílu PHK 

• nácvik jemné motoriky a pevného úchopu 

• snížení otoku PHK 

Návrh terapie:  

• měkké techniky (21413) 

• techniky manuální medicíny (21415) 

• LTV analyticky (21225) 

Provedení: 

Nejprve byly prováděny měkké techniky na zlepšení trofiku jizvy a poté míčkování celé 

horní končetiny pro snížení otoku. Techniky manuální medicíny na skloubení pravé 
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ruky (DIP, PIP, MCP, karpální kůstky). Trénink jemné motoriky (špetka, štipec, 

počítání prstů),  silového úchopu, zvětšování rozsahu pohybu v DIP kloubech PHK 

pomocí techniky PIR. Kontrola cviků z minulé cvičební jednotky. Instruktáž ke cvičení 

s tyčí (flexe, horizontální addukce, extenze v ramenním kloubu, kroužení). Při cvičení 

nebolestivé lupání v ramenním kloubu. Použita PIR na protažení a zvětšení kloubního 

rozsahu do flexe, zevní a vnitřní rotace v ramenním kloubu (v leže) a do abdukce 

v ramenním kloubu (v sedě). Rozsah pohybu v pravém ramenním kloubu po provedení 

terapie byl S 40-0-90 (flexe pasivně 100), F 40-0-0 (abdukce pasivně 70), R 70-0-70 

(pasivně). Rozsah pohybu v DIP kloubech PHK je S 0-0-70.Instruktáž k autoterapii 

pomocí PIR. 

Závěr: 

Zlepšena trofika jizvy a hybnost v akrální části HK. Rozsah pohybu v ramenním kloubu 

byl zvětšen, dále byla provedena instruktáž ke cvičení s tyčí. 

3.5.4  Návštěva č.4 

27.1.2011 

Status présens: 

Subjektivně: Rameno velmi bolestivé (na škále bolesti 1-10 hodnoceno jako 8), nelze 

zvednout ruku k ústům. Dále bolesti vycházející z mediálního epikondylu humeru. 

Objektivně: orientovaná, 30. den po osteosyntéze. Paže již bez otoku. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• zlepšit trofiku jizvy 

• snížit bolest 

• udržet svalovou sílu PHK 

• udržet rozsah pohybu PHK 

Návrh terapie:  

• měkké techniky (21413) 

• techniky manuální medicíny (21415) 

• LTV analyticky (21225) 

• LTV na přístrojích (21219) 

Provedení: 

Tuto cvičební jednotku jsem zaměřila především na snížení bolestivosti. Prováděny 

byly měkké techniky, míčkování na PHK a protažení fascií. Pro udržení rozsahu pohybu 
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a svalové síly bylo provedeno cvičení v závěsu s odporem 0,5 kg. Provedeno posílení 

flexorů, extenzorů a adduktorů a abduktorů ramenního kloubu. Kontrola cviků na doma. 

V tělocvičně využito otočné kolo (do flexe 90°, abdukce 80°) a žebříček. 

Závěr: 

Provedeny techniky pro udržení rozsahu pohybu, svalové síly a snížení bolestivosti. 

3.5.5  Návštěva č.5 

28.1.2011 

Status présens: 

Subjektivně: Rameno a paže méně bolestivé (na škále bolesti 1-10 hodnoceno jako 4). 

Objektivně: orientovaná, 31. den po osteosyntéze. Rozsah pohybu v ramenním kloubu  

PHK před terapií je S 40-0-90 (flexe pasivně 100), F 40-0-0 (abdukce pasivně 70), R 

60-0-60 (pasivně 70-0-70). Rozsah pohybu v DIP kloubech PHK je S 0-0-80. Kontrolní 

vyšetření svalové síly PHK: flexe v ramenním kloubu 4 OP, abdukce 4 OP, extenze 5, 

horizontální addukce 4 vnitřní a zevní rotace 4 OP, flexe v loketním kloubu 4, extenze 

v loketním kloubu 5. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• zlepšit trofiku jizvy 

• zvětšit svalovou sílu PHK 

• zvětšit rozsah pohybu PHK 

• korekce sedu a stoje 

• instruktáž a korekce cviků na doma 

Návrh terapie:  

• měkké techniky (21413) 

• instruktáž k LTV (21215) 

• LTV na neurofyziologickém podkladě (21221) 

Provedení: 

Z uvedeného návrhu terapie byly provedeny měkké techniky na zlepšení trofiky jizvy. 

PIR na protažení do flexe, abdukce, zevní a vnitřní rotace a horizontální addukce 

v ramenním kloubu. Provedena technika PNF – posilovací technika opakované 

kontrakce v 1. flekční diagonále pro posílení flexorů prstů a předloktí. Dále byla 

provedena relaxační technika kontrakce relaxace pro uvolnění m.teres major, 

m.latisssimus dorsi, m.deltoideus pars posterior, m.triceps brachii caput longum 
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a zlepšení rozsahu pohybu ve směru flexe-addukce-vnitřní rotace. V závěru terapie byly 

zopakovány a zkorigovány všechny cviky na doma. Po terapii dosahuje v sedě v pravém 

ramenním kloubu S 40-0-90 (pasivně flexe 110), F 0-0-90 (pasivně 110), R 80-0-70, 

horizontální addukce 90°. 

3.5.6  Návštěva č.6 

1.2.2011 

Status présens: 

Subjektivně: Rameno a paže méně bolestivé (na škále bolesti 1-10 hodnoceno jako 3), 

doma prováděla velký úklid, v ruce má dle svých slov větší jistotu.  

Objektivně: orientovaná, 34. den po osteosyntéze. Vyšetřen hypertonus v šíjových 

svalech. Rozsah pohybu v pravém ramenním kloubu odpovídá S 40-0-90 (pasivně flexe 

110), F 0-0-90 (pasivně 110), R 80-0-70, horizontální addukce 90°. 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• zlepšit trofiku jizvy 

• uvolnit šíjové svalstvo 

• zvětšit svalovou sílu PHK 

• zvětšit rozsah pohybu PHK 

Návrh terapie:  

• měkké techniky (21413) 

• LTV analyticky (21225) 

• LTV na neurofyziologickém podkladě (21221) 

Provedení: 

Z uvedeného návrhu byly nejprve vykonány měkké techniky pro zlepšení trofiky jizvy 

a uvolnění šíjového svalstva. Poté byly šíjové svaly protaženy pomocí PIR. Kondiční 

LTV s pomocí overbalu. Provedena technika PNF – posilovací technika opakované 

kontrakce v 1. flekční diagonále pro posílení flexorů prstů a předloktí. Dále byla 

provedena relaxační technika kontrakce relaxace pro uvolnění m.teres major, 

m.latissimus dorsi, m.deltoideus pars posterioris, m.triceps brachii caput longum 

a zlepšení rozsahu pohybu ve směru flexe-addukce-vnitřní rotace. Po terapii dosahuje 

v sedu v pravém ramenním kloubu S 40-0-90 (pasivně flexe 110), F 0-0-90 (pasivně 

110), R 80-0-70, horizontální addukce 90°. 
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Závěr: 

Uvolněn hypertonus šíjových svalů, snaha o zvýšení svalové síly a relaxaci technikou 

PNF. Po terapii zvětšen rozsah pohybu v ramenním kloubu PHK. 

3.5.7  Návštěva č.7 

2.2.2011 

Status présens: 

Subjektivně: Rameno a paže bolestivější než včera (na škále bolesti 1-10 hodnoceno 

jako 4).  

Objektivně: orientovaná, 35. den po osteosyntéze. Rozsah pohybu v ramenním kloubu 

odpovídá předchozímu vyšetření: S 40-0-90 (pasivně flexe 110), F 0-0-90 (pasivně 

110), R 80-0-70, horizontální addukce 90°. Rozsah pohybu v DIP kloubech PHK je S 0-

0-80 

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• zlepšit trofiku jizvy 

• zvětšit svalovou sílu PHK 

• zvětšit rozsah pohybu PHK 

Návrh terapie:  

• měkké techniky (21413) 

• LTV analyticky (21225) 

• LTV na přístrojích (21219) 

Provedení: 

Z navrhovaných postupů byly nejdříve provedeny měkké techniky na zlepšení trofiky 

jizvy (již bez stroupků). Poté protažení flexorů a abduktorů pravé paže technikou PIR. 

Dále jsme využily zařízení místní tělocvičny (otočné kolo a žebříček). Po terapii 

dosahuje v sedě v pravém ramenním kloubu S 40-0-90 (pasivně flexe 120), F 0-0-90 

(pasivně 110), R 80-0-70, horizontální addukce 100°. 

Závěr: 

Zlepšena trofika jizvy, zvětšení rozsahu pohybu PHK a zvýšení svalové síly. 
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3.5.8  Návštěva č. 8 

3.2.2011 

Status présens: 

Subjektivně: rameno a paže bolestivější než včera (na škále bolesti 1-10 hodnoceno jako 

8), bolest nesnížila ani tableta Aulinu 100 mg.  

Objektivně: orientovaná, 36. den po osteosyntéze.  

Cíl dnešní terapeutické jednotky: 

• zmírnění bolesti 

• zlepšení trofiky jizvy 

• výstupní kineziologický rozbor 

Návrh terapie:  

• měkké techniky (21413) 

• reflexní masáž (21713) 

• výstupní kineziologický rozbor (21002) 

Provedení: 

Tuto závěrečnou učební jednotku jsem zaměřila na techniky pro zmírnění bolesti. Byly 

provedeny měkké techniky a míčkování na oblast šíjového svalstva a svalstva pravé 

paže. Konkrétně byla provedena kožní řasa, uvolnění fascií na PHK. Oblast m.triceps 

brachii a m.trapezius bych hodnotila jako oblast s mírným hypertonem. Pro uvolnění 

šíjového svalstva jsem provedla reflexní masáž (šíjová sestava) a PIR m.trapezius. Poté 

byly provedeny měkké techniky pro zlepšení trofiky jizvy.  

Závěr: 

V této terapeutické jednotce jsem zmírňovala bolest pomocí míčkování a reflexní 

masáže a techniky PIR. Po terapii pacientka hodnotí bolest na škále bolestivosti 1-10 

jako 6. 
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3.6  Výstupní kineziologický rozbor 

Status praesens:   

Subjektivně: rameno a paže bolestivější než při předchozí terapeutické jednotce 

(na škále bolesti 1-10 hodnoceno jako 8), nezabrala ani tableta Aulinu.  

Objektivně: orientovaná, 36. den po osteosyntéze. Váha 62 kg, výška 161 cm, BMI 

23,92. 

 

Aspekční vyšetření stoje: 

Pohled zezadu:   

- stoj o úzké bazi 

- barva kůže fyziologická 

- symetrie tvaru a postavení pat 

- asymetrie tvaru a tloušťky Achillovy šlachy – levá je silnější, varózněji zakřivená 

- symetrie lýtek z tibiální i fibulární strany 

- asymetrie podkolenních rýh – levá níže 

- asymetrie kontur mediálních stran stehen – pravá více dovnitř 

- symetrie kontur laterálních stran stehen 

- asymetrie subgluteálních rýh – pravá níže 

- asymetrie tonu hýžďových svalů – pravý menší tonus 

- symetrie výšky spinae illiacae posterior inferior 

- asymetrie výšky hřebenů pánevních kostí – pravá výše 

- skolióza – konvexitou vyklenuta vpravo, vrchol v Th6, kompenzovaná vrcholem C7 

- kožní zářez pod pravou lopatkou více viditelný 

- symetrie výšky dolních úhlů lopatek 

- symetrie mediálních úhlů lopatek 

- pravá lopatka více odstátá do žeber 

- asymetrie výšky ramen – pravé rameno výše 

- asymetrie thorakobrachiálních trojúhelníků – pravý větší 

- symetrie horních končetin (osy, konfigurace)  

Pohled zepředu: 

- asymetrie zatížení hran chodidel – více zatížená malíková hrana 

- propadlá příčná nožní klenba na pravé i levé straně 
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- podélná nožní klenba v normě 

- symetrie lýtek z tibiální i fibulární strany 

- asymetrie patel – pravá vbočena mediálně 

- symetrie kontur stehen z mediální i laterální strany 

- symetrie spinae illiace ant.superior 

- pupek – umístěn mediálně 

- asymetrie tonu břišních svalů – na levé straně větší tonus 

- sternum – umístěno mediálně 

- symetrie umístění prsních bradavek 

- symetrie tonu mm.pectorales major 

- symetrie postavení clavicul 

- asymetrie výšky ramen – pravé rameno výše 

- asymetrie thorakobrachiálních trojúhelníků – pravý větší, levý více zakřivený 

- symetrie obličeje 

- postavení hlavy – mírný posun vlevo 

Pohled z boku:  

- větší zatížení přední části plosek 

- optimální postavení v kolenou 

- střední postavení pánve 

- bederní lordóza – spíše hyperlordóza    

- Th-L přechod oploštělý 

- postavení loketních kloubů v semiflexi 

- thorakální kyfóza – hyperkyfóza 

- protrakce ramen bilaterálně 

- C- Th přechod oploštělý 

- krční lordóza v optimálním postavení 

- hlava v předsunu 

 

Aspekční vyšetření chůze: 

- optimálně široká baze 

- chůze nejistá, ale pravidelná, pomalá s krátkými kroky 

- peroneální typ chůze 

- souhyb horních končetin vychází z ramenních kloubů 
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- odvíjení přes zevní hrany chodidel 

 

Dýchání (aspekční vyšteření): 

- břišní typ dýchání 

- mělké dýchání, krátký výdech a nádech 

 

Dynamické vyšetření stoje: 

Vzdálenosti na páteři: 

- Schoberova zkouška: 4 cm 

- Stiborova zkouška: 5 cm 

- Čepojevova zkouška: 4 cm 

- Ottova inklinační vzdálenost: 2cm 

- Ottova deklinační vzdálenost: 1 cm 

- Forestierova fleš: 3 cm 

- Zkouška lateroflexe – axilla protilehlé paže dosahuje nad gluteální rýhu 

Další zkoušky: 

- Thomayerova zkouška:  - 10 cm 

- Zkouška předklonu - vpravo od páteře výrazné vyklenutí 

- Michaelisova routa – bez patologického nálezu 

 

Palpační vyšetření 

Vyšetření reflexních změn 

• kůže: 

Normotrofická, téměř vstřebaný hematom na dorsomediální ploše pravého předloktí 

a paže. 

• svalový tonus: 

Dolní končetiny normotonus, LHK normotonus, PHK spíše hypotonus s výjimkou 

mírného hypertonu m.biceps brachii. Dále palpován hypertonus  m.trapezius bilaterálně. 

• spoušťové body ve svalech: 

Palpovány trigger pointy v horní části m.trapezius bilaterálně. 
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• Joint play: 

Joint play ve všech kloubech PHK bez omezení, stejně tak ve skapulothorakálním 

kloubu vpravo. Joint play žeber neomezena. Joint play klavikulárních skloubení 

neomezena. 

• posunlivost fascií:  

Vyšetřeny fascie na krku a v oblasti cervikokraniálního přechodu a fascie na PHK 

a LHK – fascie jsou posunlivé. 

• vyšetření jizvy: 

Proximální jizva 6 cm po osmi stezích, bez stroupků. Jizva dobře posunlivá proti 

podkoží ve všech směrech, lehce zarudlá, nebolestivá. 

Distální jizva 1,5 cm po jednom stehu, bez stroupků. Dobře posunlivá proti podkoží 

ve všech směrech, nebolestivá. 

 

Antropometrie  

Antropometrické měření bylo provedeno krejčovským metrem. Měřena byla délka 

a obvod obou horních končetin. Naměřené hodnoty byly zaneseny do tabulek č. 5 a č. 6. 

 

Tabulka č. 5:  Délka horních končetin – výstupní KR 

 Levá HK (cm) Pravá HK (cm) 

Délka paže a předloktí 52 52 

Délka paže 28 27 

Délka předloktí 25 25 

Délka ruky 18 18 

 

Tabulka č. 6:  Obvod horních končetin – výstupní KR 

 Levá HK(cm) Pravá HK(cm) 

Obvod paže relaxované 26 26 

Obvod paže při kontrakci 

svalu 

29 29 

Obvod loketního kloubu 23 23 

Obvod předloktí 22 22 

Obvod zápěstí 15 15 
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Vyšetření rozsahu pohybu 

Rozsah aktivních a pasivních pohybů horních končetin byl měřen plastovým 

goniometrem. Naměřené hodnoty byly zaneseny do tabulky č. 7. 

 

Tabulka č. 7:  Goniometrie – výstupní KR 

 LHK AP (°) LHK PP (°) PHK AP (°) PHK PP (°) 

Ramenní kloub     

- Flexe 180 180 90 100 

- Extenze 45 45 40 40 

- Abdukce 180 180 80 90 

- Horizontální 

ADD 

110 110 100 110 

-Vnitřní rotace 90 90 70 80 

- Zevní rotace 80 85 60 70 

Loketní kloub     

-Flexe 140 140 135 140 

- Extenze 0 0 0 0 

Pronace 90 90 90 90 

Supinace 90 90 90 90 

Palmární flexe 80 80 80 80 

Dorzální flexe 70 70 70 70 

Flexe DIP  80 80 80 80 

 

Kr ční páteř 

Rozsah pohybu krční páteře byl naměřen 40° do lateroflexe bilaterálně. Do ostatních 

směrů rozsah pohybu fyziologický. 

  

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy – pouze vybrané 

Legenda: 0 - nejde o zkrácení; 1- malé zkrácení; 2- velké zkrácení 

- M.trapezius (horní část): 1 bilaterálně 

- M.levator scapulae: 1 bilaterálně 

- M.sternocleidomastoideus: 0 bilaterálně 
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Vyšetření svalové síly dle Jandy 

Svalová síla horních končetin byla vyšetřena standardizovaným svalovým testem dle 

Jandy. Naměřené hodnoty byly zaneseny do tabulky č. 8. 

 

Tabulka č. 8:  Svalový test dle Jandy – výstupní KR 

Pohyb  LHK PHK 

Flexe v ramenním kloubu 5 5, OP 

Abdukce v ramenním kloubu 5 4, OP 

Extenze v ramenním kloubu 5 5 

Horizontální abdukce 5 4 

Vnitřní rotace 5 5 

Zevní rotace 5 4 

Flexe v loketním kloubu 5 4 

Extenze v loketním kloubu 5 5 

Supinace 5 5 

Pronace  5 5 

 

Test úchopu 

Testované úchopy jemné motoriky – zvládne štipec, špetku, klíčový. Ze silových 

úchopů testován válcový, kulový a háček. Stisk pravé ruky slabší než stisk levé ruky 

(cca 75% síly levé ruky). Pěst dovře na obou HK. 

 

Pohybové stereotypy 

Abdukce v ramenním kloubu – vyšetření dle Jandy 

LHK -  1. M.supraspinatus a m.deltoideus 

 2. M.trapezius na homolaterální straně 

 3. M.trapezius na kontralaterální straně 

 4. M.quadratus lumborum 

 5. Dolní fixátory lopatky 

PHK – v omezeném rozsahu pohybu 

 1. M.supraspinatus a m.deltoideus 

 2. M.trapezius na homolaterální straně 

 3. M.trapezius na kontralaterální straně 

 4. M.quadratus lumborum 
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 5. Dolní fixátory lopatky 

Sed – hlava v předsunu, ramenní klouby v protrakci a elevaci, zvětšená hrudní kyfóza 

 

Neurologické vyšetření 

Povrchové čití – taktilní, diskriminační a termické nezměněno ve všech segmentech 

Hluboké čití – polohocit i pohybocit nezměněn ve všech segmentech 

Napínací monosynaptické míšní reflexy 

 - r. bicipitový – symetrická výbavnost, normoreflexie 

 - r. tricipitový – symetrická výbavnost, normoreflexie 

 - r. radiopronační – symetrická výbavnost, normoreflexie 

 - r. flexorů prstů – symetrická výbavnost, normoreflexie 

Vyšetření pyramidových jevů – bez patologického nálezu 

Rombergova zkouška – titubace při stoji o úzké bázi se zavřenýma očima 

 

Vyšetření ADL 

Pacientka je samostatná, schopná sebeobsluhy, ale ze zrakových důvodů ji na terapie 

doprovází manžel. Pacientka je schopna péče o domácnost. 

 

Závěr vyšetření: 

Při vyšetření jsem zjistila snížený rozsah pohybu v ramenním kloubu pravé horní 

končetiny. Během terapie ale došlo ke zvýšení rozsahu pohybu. Stále přetrvává snížená 

svalová síla a to hlavně abduktorů pravé paže a flexorů lokte. Svalová síla na akru 

se zvětšila na 75% svalové síly levé ruky. Rozsah pohybu v DIP kloubech pravé ruky je 

fyziologický. Pravá končetina je již bez otoku s posledními viditelnými známkami 

po hematomu na paži. Joint play skapulothorakálního skloubení, kloubů paže, krční 

páteře a klíční kosti bez omezení. Fascie na krku a PHK posunlivé. Jizvy bez stroupků, 

dobře posunlivé proti podkoží. Nebolestivé. Výskyt přetrvávajících trigger pointů 

v horní části m.trapezius bilaterálně. Na PHK palpován spíše hypotonus výjimkou 

m.biceps brachii a m.trapezius (hodnoceno jako mírný hypertonus). Dále bylo vyšetřeno 

mírné zkrácení bilaterálně v m. trapezius a m.levator scapulae.  

Pacientka má břišní typ dýchání, vdechy jsou mělké a krátké.  

Pacientka má omezený rozvoj hrudní páteře do flexe a extenze. Vadný stereotyp sedu 

i stoje (elevace a protrakce ramen, předsun hlavy). Pohybový stereotyp abdukce 
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v ramenním kloubu je upraven, počátek pohybu nyní iniciuje m.supraspinatus 

a m.deltoideus. 

Neurologické vyšetření bez patologického nálezu. 

Pacientka je schopna sebeobsluhy a péče o domácnost.
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3.7  Zhodnocení efektu terapie 

Porovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru bylo provedeno v tabulce 

č. 9. Vyplývá z něj zvýšení svalové síly a zvětšení rozsahu pohybu PHK, zlepšení 

trofiky jizvy, protažení zkrácených svalů a úprava pohybového stereotypu pro abdukci 

paže. Pro zvětšování rozsahu pohybu a uvolnění hypertonu jsem používala většinou 

techniky měkkých tkání a metodu PIR. Pacientka ji snášela velmi dobře. Z důvodu 

postižení zraku není pacientka schopna samostatné kontroly cviků před zrcadlem. 

Z tohoto důvodu jsem volila spíše jednoduché analytické cviky.  

 Sama pacientka hodnotí terapii jako přínosnou. Rehabilitační péče jí byla poskytnuta 

dříve než dle objednací lhůty na ambulanci daného pracoviště. Pacientka je schopna 

pravidelného domácího cvičení, po terapii je schopna lépe pečovat o domácnost. 

Bolestivost paže během terapie kolísala, pacientka však snáší bolest poměrně dobře a 

celkově se bolestivost v klidu zmenšovala.  

 

Tabulka č. 9:  Porovnání vstupního a výstupního KR 

 Vstupní KR Výstupní KR 

Jizva špatně posunlivá, se 

stroupky 

dobře posunlivá, bez stroupků 

Otok PHK přítomen, obvodem se liší 

oproti LHK o 1cm 

nepřítomen 

Hematom přítomen nepřítomen 

Tonus PHK spíše hypotonus s mírným 

hyperonem m.biceps 

brachii, m.supinator 

spíše hypotonus s mírným 

hyperonem m.biceps brachii a 

m.trapezius bilaterálně 

Spoušťové body PHK m.supinator, m.triceps 

brachii, m.trapezius 

horní část m.trapezius bilaterálně 

Joint play 

ve vyšetřovaných kloubech 

omezení ve 

skapulothorakálním kloubu 

vpravo, proximálním 

radioulnárním kloubu 

vpravo 

bez omezení 

Rozsah AP v ramenním 

kloubu PHK  

S 35-0-55 

F 30-0-0 

R 20-0-45 

S 40-0-90 

F 90-0-0 

R 60-0-70 
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Rozsah 

AP v loketním kloubu PHK 

S 0-0-135 

R 80-0-90 

S 0-0-135 

R 90-0-90 

Rozsah AP v DIP kloubech 

PHK 

S 0-0-45 S 0-0-80 

Rozsah pohybu Cp omezený rozsah pohybu do 

lateroflexe bilaterálně 

bez omezení 

Zkrácené svaly velké zkrácení m.trapezius 

bilaterálně, malé zkrácení 

m.levator scapulae a 

m.sternocleidomastoideus 

bilaterálně 

malé zkrácení horní části 

m.trapezius a m.levator scapulae 

bilaterálně 

Síla stisku pravé ruky cca 50% síly levé ruky, 

nedovře pěst 

cca 75% síly levé ruky, pěst dovře 

Pohybový stereotyp ABD 

PHK 

v omezeném rozsahu 

pohybu 

1. M.trapezius na 

homolaterální straně 

2. M.supraspinatus a 

m.deltoideus 

3. M.trapezius na 

kontralaterální straně 

4. M.quadratus lumborum 

5. Dolní fixátory lopatky 

v omezeném rozsahu pohybu 

1. M.supraspinatus a m.deltoideus 

2. M.trapezius na homolaterální 

straně 

3. M.trapezius na kontralaterální 

straně 

4. M.quadratus lumborum 

5. Dolní fixátory lopatky 

 

 

Z uvedených krátkodobých cílů se mi podařilo splnit: 

- odstranění otoku PHK 

- zlepšení trofiky a posunlivosti jizev 

- zvětšení rozsahu pohybu v kloubech PHK 

- zvýšení svalové síly PHK (porovnání viz tabulka č. 10) 

- protažení zkrácených svalů a zlepšení rozsahu pohybu krční páteře 

- obnovení joint play skapulothorakálního a proximálního radioulnárního kloubu PHK 

- úprava vadných pohybových stereotypů – abdukce paže 
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Z uvedených krátkodobých cílů se mi nepodařilo splnit:  

- odstranění reflexních změn (trigger pointů)  

- snížení bolestivosti 

- korekce sedu a stoje 

 

Tabulka č. 10:  Porovnání svalové síly  

Pohyb Před terapií Po terapii 

Flexe v ramenním kloubu 4, OP 5, OP 

Abdukce v ramenním 

kloubu 

4, OP 4, OP 

Extenze v ramenním kloubu 5 ,OP 5 

Horizontální abdukce 4 4 

Vnitřní rotace 3, OP 5 

Zevní rotace 3, OP 4 

Flexe v loketním kloubu 3+ 4 

Extenze v loketním kloubu 5 5 

Supinace 5 5 

Pronace  5 5 

Škála hodnocení svalové síly dle Jandy.
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4  Závěr 

Psaní této bakalářské práce mě obohatilo v mnoha směrech. Při zpracování 

obecné části jsem studiem odborné literatury získala mnoho nových poznatků a utřídila 

jsem si dosavadní znalosti z oboru traumatologie a ortopedie. Při práci s pacientkou 

O.N. jsem si ověřila svou schopnost pracovat samostatně a kontinuálně. Zorientováním 

se v této problematice a ověřením svých praktických dovedností jsem naplnila cíle této 

bakalářské práce. 

Speciální část vznikla na základě mé práce během souvislé odborné praxe. 

Pacientka O.N. na terapii docházela na ambulantní rehabilitační pracoviště Oblastní 

nemocnice Kladno. Fyzioterapeuti a další zdravotnický personál byli ochotní a poskytli 

mi co nejlepší podmínky pro mou práci.  

Mezi terapeutické úspěchy mé práce s pacientkou patří zlepšení trofiky 

a posunlivosti jizvy, zvětšení rozsahu pohybu a zvýšení svalové síly pravé horní 

končetiny, což vedlo k lepší funkčnosti HK. S tím souvisí i zkvalitnění života, v případě 

pacientky hlavně rozvoj samostatnosti a možnosti obstarat domácí práce. Pacientka 

po celou dobu terapie dobře spolupracovala a byla velmi vstřícná. Pacientka bude 

nadále ambulantně docházet na rehabilitační pracoviště.  
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Příloha č. 1:  Vyjádření etické komise 
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Příloha č. 2:  Návrh informovaného souhlasu 

 

Informovaný souhlas 

V souladu se Zákonem o péči a zdraví lidu (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1966 Sb.) 

a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, Vás žádám o souhlas 

k vyšetření a následné terapii. Dále Vás žádám o souhlas k nahlížení do Vaší 

dokumentace osobou získávající způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v rámci 

praktické výuky a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce 

na FTVS UK. Osobní data v této studii nebudou uvedena. 

Dnešního dne jsem byla odborným pracovníkem poučena o plánovaném vyšetření 

a následné terapii. Prohlašuji a svým dále uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, 

že odborný pracovník, který mi poskytl poučení, mi osobně vysvětlil vše, co je obsahem 

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měla jsem možnost klást mu otázky, 

na které mi řádně odpověděl. 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměla a výslovně souhlasím 

s provedením vyšetření a následnou terapií. 

Souhlasím s nahlížením níže jmenované osoby do mé dokumentace a s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci studie. 

Datum:………………………………………………. 

Osoba, která provedla poučení:…………………………………………………………... 

Podpis osoby, která provedla poučení:…………………………………………………… 

Vlastnoruční podpis pacienta/tky:……………………………………………………....... 
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Příloha č. 3: Mechanismus vzniku  zlomeniny při pádu [14] 
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Příloha č. 4: Neerova klasifikace [22] 
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Příloha č. 5:  Pletenec horní končetiny [23]  
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Příloha č. 6: RTG snímek pacientky O.N. před provedením osteosyntézy 
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Příloha č. 7:  RTG snímek pacientky O.N. po provedení osteosyntézy 
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Příloha č. 8:  Pohled z boku 
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Příloha č. 9:  Fotografie jizvy před terapií 

 


