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Abstrakt

Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče pacienta s diagnózou stav po fraktuře collum 

chirurgicum humeri l.sin.

Cíle  práce:  Shrnutí  teoretických  poznatků,  provedení  studie  metodiky  ucelené 

rehabilitace,  navržení terapie a zhodnocení jejího efektu u pacienta s diagnózou stav 

po fraktuře collum chirurgicum humeri l.sin.

  

Metody: Rešerše s případovou studií vznikla během odborné praxe od 21. 1. do 15. 2. 

2013  v  IKEM  v  Praze.  Práce  je  rozdělena  do  dvou  částí  –  teoretické  a  speciální. 

Teoretická část shrnuje anatomii a kineziologii pletence horní končetiny, charakteristiku 

zlomenin proximálního humeru a její dělení, diagnostiku a léčbu, vyšetření ramenního 

kloubu a rehabilitaci,  a to včetně fyzikální terapie,  stavu po zlomenině proximálního 

humeru. Ve speciální části je popsána kazuistika pacienta s touto diagnózou. Na základě 

anamnézy  a  vstupního  vyšetření  byl  stanoven  návrh  terapie.  Z  jednotlivých  terapií 

a výstupního kineziologického rozboru byl zhodnocen efekt terapie. 

  

Výsledky: U pacienta došlo ke zvýšení rozsahu pohyblivosti do flexe, abdukce, extenze 

a rotací v levém ramenním kloubu a zvýšení svalové síly u svalů ramene a lopatky 

vlevo. Pacient byl během terapií zaučen k autoterapii.

 

Klíčová  slova:  fraktura,  proximální  humerus,  osteosyntéza,  rehabilitace,  fyzikální 

terapie



Abstract

Name: Case study physiotherapy care patient with proximal humerus fracture 

Aims:  Summary  of  theoretical  knowledge,  the  study  methodology,  comprehensive 

rehabilitation, treatment design and evaluation of its effect in a patient diagnosed with 

the condition after fracture of proximal humerus.

Methodology:  Retrieval  with  a  case  study  arose  during  the  work  experience  from 

21.1.2013  to  15.2.2013  in  IKEM  in  Prague.  The  thesis  is  divided  into  two  parts, 

theoretical and special. The first part summarizes the anatomy and kinesiology of the 

upper  limb  girdle,  characteristics  of  fractures  of  the  proximal  humerus  and  its 

classification,  diagnosis  and  treatment,  examination  of  the  shoulder  joint  and 

rehabilitation,  including  physical  therapy.  A  special  section  describes  the  case  of 

a patient with this diagnosis. On the basis of history and initial examination has been set 

design the therapy.  Therapeutical  approach was prescribed according to the medical 

history and physical examination and its effect was assessed using kinesiology analysis 

at the end.  

Results: The patient increased range of movement in flexion, abduction, extension and 

rotation of the left shoulder joint and increase muscle strength in muscles on the left. 

During therapy, the patient was instructed to autotherapy.

Key words: fracture, proximal humerus, osteosynthesis, rehabilitation, physical therapy
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1 ÚVOD

Cílem  této  bakalářské  práce  je  seznámit  se  v  praktické  i  teoretické  rovině 

s problematikou  stavu  po  zlomenině  proximálního  konce  humeru  a  využít  doposud 

získané praktické dovednosti  a teoretické znalosti  ze studia fyzioterapie pro indikaci 

správné terapie. 

Práce je rozdělena do dvou částí, a to části teoretické a části speciální. Část teoretická 

je vypracována formou literární  rešerše a uvádím v ní poznatky z oblasti  ortopedie, 

chirurgie a fyzioterapie ve vztahu k diagnóze stav po zlomenině proximálního konce 

humeru. Část speciální je zpracována na základě mé bakalářské praxe v IKEM v Praze, 

kterou jsem absolvovala od 21. ledna 2013 do 15. února 2013, kdy jsem měla možnost 

pracovat s pacientem s touto diagnózou. Tato část je tedy případovou studií pacienta 

s diagnózou  stav  po  zlomenině  proximálního  konce  humeru.  Zahrnuje  vstupní 

kineziologické  vyšetření,  popis  průběhu  terapie,  výstupní  kineziologické  vyšetření 

a zhodnocení efektu zvolené terapie.
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2 ČÁST TEORETICKÁ

Zlomeniny proximálního humeru bývají relativně časté, kdy vznikají obvykle nepřímým 

mechanismem  a  postihují  mnohdy starší  osoby.  Jejich  léčení  nebývá  často  snadné 

a zanechává někdy trvalá funkční omezení ramene (Pokorný, 2002). Následky poranění 

ale dopadají i  na celou oblast horní končetiny a dále se mohou řetězit  i  na trup atd. 

Nejvíce však postihují právě ramenní kloub a lopatku. Pro vyšetření a následnou volbu 

vhodné terapie je nezbytně nutné znát anatomickou strukturu a kineziologii  pletence 

horní končetiny.  V následujících kapitolách se stručně věnuji problematice zlomenin, 

zaměřuji se na zlomeniny horního konce humeru a jejich řešení, kde uvádím základní 

údaje  o  konzervativní  a  operační  léčbě,  následně  potom  popisuji  postup  vyšetření  

a  fyzioterapeutické metody a postupy běžně využívané u této diagnózy.

2.1  Zlomeniny proximálního konce humeru

Obecně zlomeninou nazýváme porušení integrity kosti, ke kterému dochází nejčastěji 

úrazem. Působení zevního násilí  na kost může být přímé (náraz,  přejetí  automobilu, 

kopnutí),  nebo  nepřímé,  tedy  přenesené.  Při  každé  zlomenině  dochází  k  většímu 

či menšímu poškození měkkých tkání v okolí zlomeniny (svalů, podkoží, kůže, cévních 

a nervových struktur). Stupeň poškození měkkých tkání výrazně ovlivňuje dobu hojení 

zlomeniny,  průběh  rehabilitace,  množství  souvisejících  komplikací  a  tím  i  konečný 

výsledek a eventuálně i trvalé následky (Chaloupka a kol., 2001). Zlomenina pažní kosti 

je běžné zranění a představuje přibližně 4% - 5% všech zlomenin. Incidence se zvyšuje 

s  věkem  a  zrychluje  ve  věku  nad  50  let  (Hodgson  et  al.,  2003).  Zlomeniny 

proximálního konce humeru se typicky vyskytují u starých nemocných, více u žen. 

Jedná  se  o  zlomeniny hlavice  humeru,  odlomení  tuberculum  majus a  zlomeniny 

tzv. chirurgického krčku pažní kosti, kdy podle výsledku sil působících zlomeninu se 

rozeznává zlomenina  abdukční a  addukční. Často je kost zlomená na více fragmentů 

(roztříštěná zlomenina), v této lokalizaci se vyskytují i zlomeniny luxační (odlomená 

hlavice  pažní  kosti  je  luxována  mimo  kloub).  Při  zlomenině  může  dojít  k  poranění 

nervů  i  cév  (Michalský,  2009).  Zlomeniny  proximálního  konce  humeru  se  ovšem 

vyskytují  nejen  u  pacientů  vyššího  věku,  kde  jsou  komplikovány  osteoporózou, 

ale i u pacientů mladšího věku či aktivních sportovců (Nestrojil, 2008).
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2.1.1 Mechanismus vzniku zlomeniny proximálního humeru

Mechanismus vzniku zlomenin  proximálního humeru lze rozdělit  do dvou kategorií. 

Do první  kategorie  patří  zlomeniny,  které  se  vyskytují  převážně u starších pacientů. 

Tato  poranění  vznikají  pádem na  horní  končetinu  v  její  plné  extenzi  nebo  přímým 

nárazem na loket a násilím působícím v podélné ose humeru. Tím dochází ke vzniku 

komplexních tříštivých zlomenin proximálního humeru s rozlomením hrbolů, impakcí 

hlavice  humeru  na  proximální  část  diafýzy  humeru  s  valgózním  postavením 

kolodiafyzárního úhlu proximálního humeru a případně i k rozlomení hlavice humeru. 

Do druhé kategorie patří zlomeniny, které se vyskytují převážně u mladších pacientů, 

jako sportovní úrazy u lyžařů, snowboardistů nebo cyklistů. Tyto zlomeniny vznikají 

přímým násilím působícím na rameno při pádech (Nestrojil, 2008).

2.1.2 Klasifikace zlomenin 

Dělení zlomenin má hlavně praktický smysl, většinou se klasifikace zlomeniny provádí 

zhodnocením  úrazového  RTG  snímku,  kdy  podle  postavení  kostních  fragmentů 

můžeme usuzovat na mechanismus vzniku zlomeniny a současně stanovit nejvhodnější 

způsob léčení i prognózu (Michalský, 2009). Zlomeniny tedy lze klasifikovat různým 

způsobem, a to: 

1. Podle charakteru poranění: uzavřená x otevřená zlomenina.

2. Podle rozsahu poškození kosti: úplná x neúplná zlomenina. (zhmoždění kosti, 

nalomeniny, puklin, ulomenina, vlomenina). 

3. Podle průběhu linie lomu: příčná x šikmá x spirální x roztříštěná x mnohočetná 

(segmentální) zlomenina. 

4. Podle lokalizace linie lomu: diafyzární x metafyzární x fyzární x nitrokloubní 

zlomeniny. 

5. Podle dislokace fragmentů: nedislokované x dislokované (kontrakční, distrakční, 

vklíněné, kompresní, vlomeniny, zlomeniny s dislokací v kloubu) zlomeniny.

6. Podle stability fraktury: „stabilní“ x „nestabilní“ zlomeniny (tyto pojmy mohou 

být  z hlediska povahy každé fraktury zavádějící,  protože každá zlomenina  je 

svým způsobem nestabilní (Nečas, Griffon). 

Specifickým typem klasifikace zlomenin  je  dělení  zlomenin proximálního humeru 

podle  Neera (Dungl,  2005).  Tato  Neerova  modifikovaná  klasifikace  zlomenin 
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proximálního humeru, krčku a hlavice, je široce využívána právě k určení závažnosti 

poranění  a  naplánování  vhodné  (operativní)  terapie  (Eustace,  Johnston,  O'Niel, 

O'Byrne,  2007).   Zohledňuje  postižení  vitality  hlavice,  hlediska  biomechanická 

a umožňuje  indikovat  terapii  a  stanovit  vážnost  zlomenin.  Na  proximálním  konci 

humeru rozlišujeme 4 anatomické zóny, a to: 

A – hlavice humeru,

B – velký hrbol, 

C – malý hrbol, 

D – diafýza. 

Typ I je  dislokace  malá,  bez  ohledu na  počet  fragmentů.  Typ II jsou  dvoúlomkové 

zlomeniny (zlomenina collum chirurgicum s posunem, zlomenina v collum anatomicum 

s  posunem,  zlomenina  tuberculum  majus  s  posunem  a  zlomenina  tuberculum 

minus s  posunem).  Typ III jsou tříúlomkové zlomeniny,  dislokované a u tohoto typu 

zlomenin je nezaklíněná zlomenina hlavice humeru s úhlovým a rotačním posunem, 

výrazná dislokace dyafýzy spolu s odlomením velkého nebo malého hrbolu a typem IV 

jsou  čtyřúlomkové  zlomeniny  s  výraznou  dislokací,  kdy  dojde  k  rozlomení  hlavice 

s oběma hrboly a dislokací diafýzy. Většinou se jedná o luxační zlomeniny (Pokorný, 

1998).
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Obrázek č. 1 AO klasifikace zlomenin proximálního humeru (Konrad, 2008)
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2.1.3 Diagnostika zlomenin proximálního humeru

Klinická  diagnostika  je  jen  orientační,  vychází  ze  změny  konfigurace  ramenního 

kloubu,  z  antalgického  držení  končetiny  a  omezeného  pohybu.  Často  bývá  patrná 

krepitace  úlomků  při  vyšetření  pasivní  pohyblivosti  (Pokorný,  2002).  Zlomeniny 

proximálního  humeru  diagnostikujeme  tedy na  základě  těchto  vyšetření:  komplexní 

klinické  vyšetření,  rentgenové  vyšetření;  CT  vyšetření  –  klasické  scany; 

sonografické  vyšetření –  poranění  měkkých  tkání  ramenního  kloubu.  Dle  těchto 

vyšetření  určíme  počet  a  dislokaci  úlomků,  postavení  hlavice  humeru  v  ramenním 

kloubu,  luxační  zlomeniny  proximálního  humeru  a  rozsah  poranění  měkkých  tkání, 

zejména svalů rotátorové manžety.  Velikost dislokace úlomků proximálního humeru, 

především v  oblasti  chirurgického  krčku  humeru,  má  velký  význam pro  poškození 

nutritivních cév hlavice humeru. Její cévní zásobení je v podstatě analogické cévnímu 

zásobení  proximálního  femuru  a  hlavice  humeru  je  u  11  až  19  %  zlomenin 

proximálního  humeru  ohrožena  aseptickou  nekrózou.  Velkou  pozornost  věnujeme 

zejména zadní luxaci hlavice humeru, kterou lze často při nedostatečném a nekvalitním 

vyšetření přehlédnout (Nestrojil, 2008).

2.1.4 Terapie zlomenin proximální části humeru

Hlavním cílem léčby zlomenin proximální části humeru je odstranění bolesti ramene 

a obnovení funkce ramenního kloubu (Konrad et al., 2008). Přibližně osmdesát procent 

všech  zlomenin  proximálního  humeru  je  léčeno  konzervativně funkčním  léčením 

pomocí ortéz a časné řízené rehabilitace. Konzervativní léčba se indikuje u minimálně 

dislokovaných zlomenin a dvoudílných lomů. Zbývajících dvacet procent zlomenin je 

léčeno operačně, osteosyntézou nebo alloplastikou, implantací cervikokapitální protézy 

nebo  totální  endoprotézou  ramenního  kloubu.  V  roce  1979  publikoval  prof.  Čech 

metodu  neanatomické  rekonstrukce  zlomenin  proximálního  humeru  s  rekonstrukcí 

úponů svalů rotátorové manžety. Tato metoda našla uplatnění u tříštivých zlomenin, kde 

nebyla  možná  anatomická  rekonstrukce  a  stabilní  osteosyntéza.  Díky  rekonstrukci 

úponů svalů rotátorové manžety měla i celkem dobré funkční výsledky. Na přelomu 20. 

a 21. století začala éra tzv. úhlově stabilních implantátů. Tato metoda přinesla revoluční 

změnu  nejprve  v  léčení  diafyzárních  zlomenin  a  posléze  i  v  terapii  metafyzárních 

zlomenin. Základním principem úhlově stabilních dlah je fixace hlavice šroubu ve dlaze 

pomocí  závitu,  a  tím  je  zaručena  tzv.  úhlová  stabilita,  která  brání  mikropohybům 
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a uvolnění šroubů. Klasické dlahy mají otvory pro šrouby zahloubené a hlavice šroubů 

jsou oblé, proto při zátěži dochází k mikropohybům šroubů v různých směrech, a tím 

i k jejich uvolnění. Tento rozdíl v konstrukci dlah a tzv. zamčení šroubů ve dlaze jsou 

patrny zejména u osteoporotických kostí, kdy úhlově stabilní implantáty mají výrazně 

lepší stabilitu, což v případě zlomenin proximálního humeru umožní časnou rehabilitaci 

i u starších pacientů (Konrad et al., 2008, Nestrojil, 2008).

2.1.5 Operační přístupy a postupy

Při operaci zlomenin proximálního humeru polohujeme pacienta v polosedě, tzv. beach 

chair  position,  se  svěšenou  poraněnou  končetinou.  Pro  užití  úhlově  stabilní  dlahy 

volíme u proximálního humeru převážně otevřenou osteosyntézu deltoideopectorálním 

přístupem. Délku dlahy určujeme podle rozsahu zlomeniny, v indikovaných případech 

je nezbytná  i  discize úponu m.  deltoideus  s  jeho zpětnou reinzercí.  Poloha dlahy je 

zásadně laterálně, ideální poloha dlahy je cca 10 mm dorsálně za šlachou dlouhé hlavy 

bicepsu. Počet šroubů zavedených do hlavice humeru závisí na typu zlomeniny a stupni 

osteoporózy. U zlomenin s minimální dislokací fragmentů, zasahujících jen do oblasti 

chirurgického  krčku  humeru,  volíme  miniinvazivní  transdeltoidní  přístup.  V  tomto 

případě  musíme  respektovat  průběh nervus axillaris  ve střední  části  deltového svalu 

a chránit jej. Pro nitrodřeňovou osteosyntézu volíme klasický přístup k velkému hrbolu 

přes rotátorovou manžetu (Nestrojil, 2008).

Obrázek č. 2 Osteosyntéza ramenního kloubu (Agelao, 2010)
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2.1.6  Pooperační péče

Pro doléčení  zlomenin  proximálního humeru preferujeme funkční  doléčení  v ortéze. 

Časně  po  operaci  zahajujeme  řízenou  rehabilitaci,  nejprve  s  pohyby  na  závěsu 

do abdukce  a  flexe,  svěšování  poraněné  končetiny  a  cvičení  pohybu  v  lokti 

a kyvadlových pohybů v ramenním kloubu. Během prvních dvou až tří týdnů po operaci 

–  podle  typu  zlomeniny  –  omezujeme  rotační  pohyby.  Od  třetího  a  čtvrtého  týdne 

po operaci  cvičíme  aktivně  abdukci  a  flexi  s  pasivním  dotažením  do  maximálních 

možných poloh a pasivně i rotace. Ve všech pohybech je limitujícím faktorem bolest. 

Od  pátého  týdne  po  operaci  cvičíme  aktivně  i  rotace  a  posilujeme  svaly  pletence 

pažního. Plnou zátěž poraněné končetiny povolujeme od 8. až 10. týdne, v závislosti 

na typu  zlomeniny  a  stabilitě  osteosyntézy.  Nejčastější  komplikací  léčení  zlomenin 

proximálního humeru je omezení pohybu v ramenním kloubu. Daný problém řešíme 

extrakcí  osteosyntetického  materiálu  a  artroskopickou  nebo  otevřenou  deliberací 

ramenního kloubu, s revizí subacromiálního prostoru a rotátorové manžety (Nestrojil, 

2008).

2.2  Vyšetřovací fyzioterapeutické postupy a metody

Základním předpokladem dobře zvoleného a také kontrolovaného léčebného postupu je 

zhodnocení  klinického  nálezu.  Vedle  klinických  vyšetření  se  v  terapii  opíráme také 

o výsledky  dostupných  metod,  jež  hodnotí  funkci  (EMG,  posturografie,  evokované 

potenciály  apod.)  Při  rehabilitačním  vyšetření  se  zaměřujeme  především 

na symptomatologii  onemocnění,  kterou  můžeme  rehabilitačními  metodami  léčit 

a kompenzovat (Kolář, 2009).

2.2.1 Anamnéza

Anamnestické  údaje,  které  získáme  od  pacienta  přímým rozhovorem,  jsou  nedílnou 

součástí klinického vyšetření (Kolář, 2009). Začínáme pohovorem, kterým navazujeme 

kontakt  s  nemocným.  Potřebujeme  získat  informace  o  jeho  osobnosti,  tělesném 

i duševním zdravotním stavu, o prodělaných nemocech, úrazech, duševních traumatech 

i jejichléčení, o rodinném a sociálním prostředí, studiu nebo zaměstnání, o současných 

pacientových  potížích  nebo  problémech,  kvůli  nimž  přišel  (Véle,  2012). 

Glenohumerální  kloub  je  vysoce  flexibilní  kloub,  který  dosahuje  značného  rozsahu 

pohybu a pro jehož stabilitu mají důležitý význam svaly, které s kloubem přímo souvisí. 
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Není kloubem nosným, a proto jsou nejčastější  příčinou jeho obtíží  právě nadměrné 

používání  a  přetěžování,  úrazy  nebo  zánětlivá  onemocnění.  Tyto  poznatky  jsou 

důležitým vodítkem při pohovoru s pacientem, protože tak vytvářejí základní osu našich 

dotazů. Kdy a za jakých okolností se obtíže poprvé objevily? Zeptáme se na lokalizaci, 

intenzitu a průběh bolestí. Zjistíme není-li bolest přenesená do horní končetiny, protože 

v tomto případě může být příčina obtíží v oblasti krční páteře. Jaký charakter má bolest  

během dne a noci? Spí pacient v noci nebo se budí bolestí? Může spát na postiženém  

rameni nebo se v této poloze vzbudí? Charakter a chování bolesti  během dne i  noci 

umožní  posoudit  reakci  pacienta  na  změny  polohy  a  provádění  různých  činností. 

Trpělivě se na obtíže a bolesti ramene vyptáme (Gross, 2005).

2.2.2 Aspekční vyšetření

Aspekce umožní  během krátké doby nashromáždit  velmi  užitečné  poznatky o stavu 

pacienta  a  pomáhá při  utváření  komplexního obrazu o jeho osobě i  nemoci  (Kolář, 

2009).  Vyšetření  pohledem  zahájíme  v  čekárně,  protože  si  můžeme  velmi  dobře 

všimnout nekorigovaných pohybů pacienta a držení horních končetin. Získané poznatky 

později porovnáváme s pozorováním při objektivním vyšetření v ordinaci. Provedeme 

kineziologický  rozbor  stoje  a  zvláštní  pozornost  věnujeme  vzájemnému  postavení 

a reliéfu  ramenních  kloubů.  Všimneme  si  klíčních  kostí,  protože  jejich  případná 

nepravidelná  kontura  může  být  následek  zhojené  zlomeniny  klíčku.  Postupně 

zhodnotíme výšku a postavení  akromioklavikulárního a  sternoklavikulárního kloubu. 

Pohledem zezadu vyšetříme postavení lopatek. Zkontrolujeme trofiku a konturu mm. 

deltoidei  a  všimneme  si  viditelné  subluxace  glenohumerálního  kloubu.  Pokračujeme 

pozorováním  symetrie  všech  kostěných  struktur  a  postavení  horních  končetin  vůči 

trupu.  Nakonec  pacienta  požádáme,  aby  se  prošel  po  místnosti  a  zaznamenáváme 

celkovou dynamiku pohybu horních končetin, jejich souhyb a způsob, jakým nemocný 

používá  končetiny.  Bolest  nebo  omezení  rozsahu  pohybu  může  ovlivnit  rytmický 

souhyb obou paží (Gross, 2005).

2.2.3 Palpační vyšetření

Zatímco pro aspekci využíváme zraku, který je zprostředkován skrze receptory sítnice, 

palpace je nesrovnatelně složitější. Jakmile se palpující ruka dotkne daného předmětu, 

vnímá  jeho  tvrdost,  drsnost  či  hladkost,  poddajnost,  pružnost,  vlhkost,  teplotu, 

tj. disponuje velkým počtem rozličných receptorů pro velmi různé vlastnosti předmětu 
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palpace (Kolář, 2009). Palpační vyšetření začínáme v poloze na zádech. V jeho úvodu si 

všímáme  barevných  změn,  prosáknutí,  mateřských  znamének,  incizí,  kontur  kostí, 

reliéfu svalů a posuzujeme jejich symetrii. Při samotném vyšetření dodržujeme všechny 

zásady jemné palpace. Kontaktujeme vyšetřovanou tkáň pevně, ale měkce. Při palpaci 

v oblasti ramenního pletence volíme jako nejoptimálnější polohu sed, protože získáme 

snadný  přístup  ke  všem  vyšetřovaným  strukturám.  Pacient  by  měl  být  co  nejvíce 

uvolněný.  Prvně  sledujeme  vlhkost,  teplotu  a  konzistenci  kůže  a  pokračujeme 

posouzením posunlivosti i protažitelnosti kůže a pojivové tkáně v podkoží. Tím získáme 

první  cenný  vjem  a  můžeme  pokračovat  palpací  jednotlivých  struktur,  jimiž  jsou 

kostěné  struktury (incisura  jugularis,  sternoklavikulární  kloub,  klíční  kost, 

akromioklavikulární kloub, akromion, tuberculum majus, processus coracoideus, sulcus 

intertubercularis,  spina  scapulae,  margo  medialis  scapulae,  margo  lateralis  scapulae 

atd.) a  měkké struktury (m. sternocleidomastoideus, m. trapezius, m. pectoralis major 

et minor,  m.  deltoideus,  m.  biceps  brachii,  mm.  rhomboidei  major  et  minor,  m. 

latissimus dorsi, axilla, m. serratus anterior, rotátorová manžeta, subakromiální burza 

atd.) (Gross, 2005).

2.2.4 Auskultační vyšetření

Auskultace je v léčebné rehabilitaci méně využívaným vyšetřením. Prakticky se využívá 

zejména  při  vyšetření  kloubů,  uvolňovacích  technikách  kloubů  a  v  terapii 

specializované na funkci vnitřních orgánů. Při vyšetření kloubního systému využíváme 

auskultaci při poslechu pohybu v kloubu. Slyšíme-li krepitace či jiné drásavé zvuky, 

svědčí to pro jistou poruchu v kloubu (Kolář, 2009).

2.2.5 Vyšetření aktivní pohyblivosti

Během vyšetření  aktivní  pohyblivosti  v  kloubu  ramenním můžeme  testovat  pohyby 

v základních rovinách nebo funkční kombinované pohyby. Necháme pacienta provádět 

následující  pohyby:  flexi a extenzi okolo transversální osy,  abdukci a addukci okolo 

sagitální  osy  a  mediální  a  laterální  rotaci  okolo  podélné  osy  humeru.  Při  testování 

pacient  sedí  nebo  stojí  a  terapeut  kontroluje  všechny  prováděné  pohyby  zepředu 

i zezadu, kdy výchozí polohou je připažení horních končetin (Gross, 2005).
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2.2.6 Vyšetření pasivní pohyblivosti

Vyšetření  pasivní  pohyblivosti  rozdělujeme  na  dvě  části,  a  to  vyšetření  funkčních 

pohybů v základních  rovinách,  tj.  pohybů,  které  můžou být vykonávány též aktivně 

a vyšetření  přídatných  pohybů  (joint  play,  tedy  kloubní  vůle).  Pomocí  těchto  testů 

můžeme  určit,  jestli  jsou  příčinou  obtíží  pacienta  nekontraktilní  (inertní)  struktury 

(ligamenta, kloubní pouzdra, burzy, dura mater a míšní kořeny). Vyšetřujeme funkční 

pohyby flexi,  extenzi,  abdukci,  vnitřní  rotaci,  zevní rotaci  v ramenním kloubu. Dále 

vyšetřujeme  přídatné  pohyby,  a  to  trakci,  kaudální  posun,  ventrální  posun  hlavice 

humeru,  dorzální  posun  hlavice  humeru  a  pohyby  sternoklavikulárního  kloubu, 

akromioklavikulárního kloubu a pohyby lopatky (Gross, 2005).

2.2.7 Vyšetření pohybu proti odporu

Svaly ramenního pletence,  které  uskutečňují  pohyby paže,  jsou navíc velmi důležité 

k zajištění stabilizace hlavice humeru v jamce kloubní. Při oslabení některého ze svalů 

pletence  ramenního  musí  dojít  ke  kompenzaci  funkce  jinými  svaly.  Tuto  substituci 

můžeme  zaznamenat  při  klinickém  vyšetření,  protože  zjistíme  špatný  pohybový 

stereotyp  s  pohybovou  inkoordinací  nebo  abnormálním  pohybem  určité  části  těla. 

Při testování svalů pletence ramenního vyšetřujeme tyto pohyby: flexi, extenzi, abdukci, 

addukci, vnitřní a zevní rotaci proti kladenému odporu. Vyšetřeny by měly být rovněž 

pohyby lopatky, a to elevace, retrakce, protrakce addukce s depresí (Gross, 2005).

2.2.8 Neurologické vyšetření

V  rámci  neurologického  vyšetření  se  zaměřujeme  na  vyšetření  motoriky,  reflexy 

a vyšetření citlivosti,  kdy vyšetřujeme základní senzitivní modality,  přičemž v oblasti 

ramene  testujeme  dermatomy  C4,  C5,  C6  a  C7  na  dotek  a  bolest.  V  podpaží 

 a na mediální straně paže vyšetřujeme dermatom Th2 a Th3 (Gross, 2005).

2.2.9 Speciální testy

Speciálními  testy  vyšetřujeme  strukturální  stabilitu  a  integritu  ramenního  kloubu. 

Doposud  bylo  vytvořeno  mnoho  testů,  které  mají  za  úkol  testovat  předozadní 

a kraniokaudální  stabilitu  ramenního  kloubu  a  existují  rovněž  testy,  které  vyšetřují 

instabilitu  kloubu  ve  více  směrech.  Principem těchto  testů  je  působení  pasivní  síly 

na glenohumerální skloubení v různých směrech. Přesné provedení a následně správné 
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vyhodnocení  stupně  instability  kloubu  vyžaduje  dostatek  klinických  zkušeností. 

Do těchto testů patří Rockwood Test, Apprehension Test, zadní zásuvkový test, vyšetření  

kaudální a multidirekcionální instability ramene, Clunk test apod. Dalšími využívanými 

speciálními  testy  jsou  ty  pro  vyšetření  akromioklavikulárního  skloubení  (Cross  – 

flexion  test,  Acromiclavicular  shear  test),  vyšetření  patologie  úponových  šlach  - 

Yergasonův test, Speedův test (Gross, 2005).

2.3 Rehabilitace

Během  léčebné  rehabilitace  kontrolujeme  dodržování  protiedémového  režimu 

především dlouhodobou  přerušovanou  elevaci  končetiny  (ve  stoji,  při  chůzi,  vleže). 

Z masáží  využíváme  jen  tlakovou  masáž,  přiměřeným  tlakem  prsty  postupujeme 

od periférie končetiny k centru – používá se hlavně při edémech prstů a ruky. Zvýšení 

prokrvení celkově i v místě poranění ovlivňujeme kondičním cvičením nepostižených 

částí těla, kterými udržujeme i dobrý funkční stav těchto částí a celkovou výkonnost. Je 

však třeba zvážit a kontrolovat, zda zvýšené prokrvení negativně neovlivní postiženou 

oblast,  a  musíme  zajistit,  aby  toto  cvičení  ostatním  částí  těla  nijak  nepříznivě 

neovlivnilo  oblast  poranění  (např.  otřesy).  Dále  se  při  rehabilitaci  zaměřujeme 

na kontrolu  a  udržení  pohyblivosti  všech  nefixovaných  kloubů  postižené  horní 

končetiny.  K  celkové  fyzické  aktivitě  i  udržení  pohyblivosti  nefixovaných  částí 

postižené  končetiny  přispívá  samozřejmě  i  včasný  nácvik  sebeobsluhy  a  všedních 

činnostím - ADL (Kříž, 1986).

2.3.1 Fáze rehabilitace

Kompletní průběh rehabilitace zlomenin proximálního humeru je podle Bastlové et al. 

(2004) rozdělen do čtyř fází. První je subakutní fáze rehabilitace – kdy se věnujeme 

prevenci  reflexních  a  dystrofických  změn.  Druhá  fáze  je  obnova  pohyblivosti 

ve skapulothorakálním spojení. Třetí fáze je nervosvalová stabilizace glenohumerálního 

kloubu.  Čtvrtá  fáze  je  potom  rehabilitace  specifické  motoriky  pletence  ramenního 

(Bastlová, 2004 in Kolář, 2009, Kolář, 2009).

2.3.1.1 První fáze

Pacient má končetinu imobilizovanou. První fáze začíná u jednoduchých zlomenin již 

několik  dní  po  úrazu,  u  komplikovaných  zpravidla  ve  druhém  týdnu.  Terapie  se 
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zaměřuje  na  zlepšení  segmentové  pohyblivosti  krční  a  hrudní  páteře,  její  napřímení 

a optimální nastavení pozice lopatky (Kolář, 2009). 

2.3.1.2 Druhá fáze

Je dána postupným odkládáním fixace.  Cílem manuální  terapie  je  obnovení  správné 

funkce lopatky a svalů v jejím okolí, kdy se jedná zejména o úpony a úponové struktury 

svalů při dolním úhlu lopatky (mediálně a dorzálně m. rhomboideus major,  m. teres 

major, mediálně a ventrálně m. serratus anterior, laterálně m. teres major). Věnujeme se 

také uvolnění svalů, které se upínají  na hřeben lopatky a její horní úhel (m. levator 

scapulae  a  horní  část  m.  trapezius).  V  tomto  období  můžeme  také  použít  I.  fázi 

reflexního otáčení Vojtovy metody, která sníží napětí zmiňovaných svalů přes globání 

aktivaci a zvýší tonus svalů trupu, páteře a stabilizátorů lopatky. Dále je také vhodná 

metoda PNF, a to postup šetrné rytmické  stabilizace nebo pomalý  zvrat antagonistů 

svalů  lopatky.  Na  základě  stavu  a  okolností  začínáme  od  druhého  až  třetího  týdne 

od úrazu nebo operace s aktivním cvičením paže. Nemocného učíme kyvadlové pohyby 

paže přes okraj lehátka, o který se opírá v předklonu s opřeným předloktím. Pohyby 

jsou vedeny buď do flexe nebo extenze, nebo s rukou opisující pomyslnou osmičku, 

kterou nemocný postupně zvětšuje. Za dobu imobilizace často dochází ke zkrácení svalů 

přední a zadní axilární řasy nebo k jejich reflektorickému spasmu, podobně jako je tomu 

u  m.  biceps  brachii.  Proto  v  terapii  provádíme  uvolnění  těchto  svalů  technikami 

měkkých  tkání,  nebo  metodami  vycházejícími  z  neurofyziologie.  M.  triceps  brachii 

naopak patři k těm svalům, které jsou po úrazu hypotonické a oslabené. Taktéž svaly 

rotátorové manžety jsou většinou utlumeny.  Proto věnujeme pozornost aktivní  zevní 

rotaci  paže  jak  při  fázickém  pohybu,  tak  později  při  cvičení  opěrné  funkce  paže. 

Pro zlepšení stabiliazace pletence je vhodné použít funkční taping (Kolář, 2009).

2.3.1.3 Třetí fáze

Třetí  fází  rehabilitace  po  zlomeninách  proximálního  konce  humeru  je  aktivní 

nervosvalová  kompenzace,  rozumějme  substituce  úrazem  poškozených  okolních 

struktur, které zajišťují pasivní stabilizaci ramenního kloubu (Bastlová, 2004 in Kolář, 

200í).  Pokračujeme  v  pohybech  v  otevřených  kinematických  řetězcích  v  podobě 

„kyvadlových“  pohybů  paže  a  rovněž  ve  cvičeních  v  uzavřených  kinematických 

řetězcích, při nichž postupně zvětšujeme axiální zatížení humeru. Paže se může opírat 

o předloktí nebo o dlaň ruky. „Dozování“ zatížení je možné s pomocí osobní váhy. Dále 
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můžeme využít  tlak končetiny do labilních ploch – měkký molitan nebo míče apod. 

(Kolář, 2009).

2.3.1.4 Čtvrtá fáze

Čtvrtá,  poslední,  fáze  rehabilitace  nastává  u  nekomplikovaných  a  časně 

rehabilitovaných  nemocných  již  koncem  třetího  týdne  po  úrazu,  výjimečně  během 

druhého  měsíce  (Bastlová,  2004 in  Kolář,  2009).   Předpokladem zahájení  této  fáze 

rehabilitace je aktivní rozsah elevace a abdukce alespoň 135° a adekvátním rozsahem 

pohybu lopatky (humeroskapulární rytmus). Provádíme cílené cvičení svalstva pletence, 

jež spočívá v nácviku stabilizační funkce v opoře a v tréninku schopnosti svalů měnit 

režim koncentrické  a excentrické  aktivity  buď pomocí  pomalého zvratu antagonistů, 

nebo  rychle  se  střídající  akceleračně  –  decelerační  aktivity  (plyometrické  cvičení). 

K tomu můžeme využít například pružný odpor therabandu nebo házení různě těžkých 

míčů proti zdi. V této fázi již nacvičujeme specifické pohyby paže potřebné pro návrat 

nemocného  k  výkonnostnímu  sportu  nebo  k  výkonu  jeho  povolání.  Celková  doba 

k uspokojivé  restituci  funkce  pletence  po  zlomenině  proximálního  humeru 

a při intenzivní a kompletní rehabilitaci je obvykle tři až čtyři měsíce. Do konce šestého 

měsíce po úrazu je však potřeba pokračovat v rehabilitaci  formou domácího cvičení 

a kontrol cvičení v intervalech 2 – 3 týdny (Kolář, 2009).

2.3.2 Techniky měkkých tkání dle Lewita

Podobně  jako  u  kloubů  léčíme  mechanickou  funkci  měkkých  tkání,  abychom 

normalizovali  jejich  elasticitu  a  pohyblivost  mezi  sebou  a  proti  jiným  strukturám. 

Využíváme protažení kůže, protažení pojivové řasy (a to v podkoží, svalstvu a jizvách), 

působení tlakem, léčení hlubokých fascií, léčení bolestivých periostových bodů (Lewit, 

2005).

2.3.3 Mobilizace dle Lewita

U omezení kloubní vůle glenohumerálního skloubení bývá účinná izometrická trakce, 

nejspíše proto, že působí uvolnění svalových spazmů. Abychom obnovili pohyblivost 

v akromioklavikulárním  kloubu,  jsou  nejdůležitější  techniky  ventrodorzálního 

a kraniokaudálního  pružení.  Další  užitečnou  technikou  je  distrakční  mobilizace. 

K obnovení  kloubní  vůle  sternoklavikulárního  skloubení  nejlépe  slouží  mobilizační 

technika pružení pomocí zkřížených rukou ve smyslu distrakce. Užitečná je i mobilizace 
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lopatky, kdy zde sice nebývá blokád, jakou známe u kloubů, přesto se zde však mohou 

nacházet odpory (Lewit, 2005).

2.3.4 Míčkování dle Jebavé

Míčková  facilitace  je  masážní  metoda,  která  facilituje  nádech  a  inhibuje  výdech. 

Relaxuje a protahuje svaly břišní, hrudní, krční, svaly pánevního dna, páteře a pletence 

ramenního.  Přímý  účinek  na  kosterní  svaly  přispívá  ke  správnému  držení  těla 

a i celkovému zlepšení zdravotního stavu (Jebavá, 1993).

2.3.5 Cvičení v otevřeném  a uzavřeném kinematickém řetězci

Ve fyzioterapii se často používá termín „otevřený kinematiký řetězec“, který je jistým 

synonymem  pro  pohyb  distálního  segmentu  vůči  proximálnímu  segmentu  a  distální 

segment  se  může  pohybovat  izolovaně.  Pro  pohyb  proximálního  segmentup  proti 

distálnímu segmentu  použiváme termín  „uzavřený kinematický  řetězec“,  při  němž je 

distální  segment  fixován  (označujeme  jej  pak  také  jako  punctum fixum),  je  na  něj 

většinou přenášen váha těla a pohyb je možný pouze v součinnosti s pohyby v dalších 

pohybových segmentech (Kolář, 2009).

2.4 Fyzikální terapie

Ve fyzikální terapii využíváme především antalgického účinku, ovšem je nutné dodržet 

fakt, aby tento účinek nepotlačoval signální a ochrannou funkci bolesti (Poděbradský, 

Vařeka, 1998). 

2.4.1 Elektroterapie

Při  stavech  po  zlomeninách  využíváme  nejčastěji  ultrazvuk  nebo  kombinovanou 

elektroléčbu k uvolnění svalů v hypertonu (Kolář, 2009).

2.4.2 Fototerapie

Po vyndání stehů z operační rány můžeme zvolit aplikaci laseru, k jehož třem hlavním 

efektům patří biostimulační, analgetický a protizánětlivý účinek, a to na oblast jizvy. 

Dále se využívá biolampa, která má dobré výsledky při aplikaci na pooperační jizvy, ale 

taktéž působí na staré jizvy, včetně těch keloidních. V ortopedii se biostimulací pomocí 
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světla přispívá ke zmírnění bolestí a významnou pomoc představuje biolampa při léčbě 

otoků  reflexních změn (Capko, Kolář, 2009).

2.4.3 Vodoléčba

U  čerstvých  pooperačních  stavů  užijeme  kryoterapii,  která  je  indikována  pro  svůj 

analgetický, antiflogistický a myorelaxační účinek. Dále lze z vodoléčby vedle vířivky 

ordinovat  střídavé  koupele,  cvičení  v  bazénu a volné plavání  (Capko,  Kolář,  2009). 

Cvičení ve vodě se doporučuje pacientům i na doma, včetně možného využití vířivých 

praček. Horké obklady jsou vhodné pro uvolnění svalových a šlachových kontraktur 

(Kříž, 1986). Jednou za často užívaných procedur vodoléčby jsou přísadové koupele, 

jež  využívají  tepelných  a  mechanických  účinků  vody  (vodního  proudu)  a  účinků 

přísadových látek, kterými mohou být: minerály, plyny nebo rostlinné přísady (rostlinné 

extrakty, éterické oleje).  Solná koupel má především účinek hyperemický, zvyšuje se 

dráždění kůže.  Při pravidelných koupelích naopak nervová dráždivost klesá. Uhličité 

koupele se využívá k ovlivnění špatně se hojících ran. A koupel s rostlinnými přísadami 

je vhodná pro své relaxační účinky. Další vhodnou volbou jsou koupele se zdůrazněným 

mechanickým účinkem, kam řadíme podvodní masáž a vířivou koupel, které především 

hyperemický účinek, jenž urychluje hojení rány, a při cílené aplikaci mají také účinek 

facilitační  na  oslabené  svaly.  Z  balneologie  můžeme  užít  peloidy,  které  aplikujeme 

formou koupele nebo formou zábalu či obkladu. Jejich účinek je stejný jako při aplikaci 

přísadových koupelí (Poděbradský, Vařeka, 1998).
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3  ČÁST SPECIÁLNÍ

3.1 Metodika práce

Tato bakalářská práce vznikla na základě konání souvislé odborné praxe od 21.1.2013 

do  15.2.2013 na Klinickém pracovišti  v Institutu klinické a experimentální medicíny 

v Praze. Cílem této souvislé odborné praxe bylo zpracování kazuistiky a speciální části 

vybraného  pacienta.  Pacient  byl  před zahájením  terapie  seznámen  s  vypracováním 

bakalářské práce a podepsal informovaný souhlas (viz příloha č. 2), na jehož základě 

byl tento projekt práce schválen Etickou komisí UK FTVS (viz příloha č. 1). Obecná 

část  práce  je  zaměřena  na  teoretické  poznatky  dané  diagnózy  a  speciální  část  je 

vypracována  formou  kazuistiky.  Během  první  návštěvy  byl  proveden  vstupní 

kineziologický rozbor a byl sestaven krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán. Ten 

respektoval  aktuální  stav  pacienta  a  jeho  průběžnou  reakci  na  terapii  během 

terapeutických  jednotek.  Pacient  docházel  na  Klinické  pracoviště  rehabilitace 

ambulantně, terapeutických jednotek bylo celkem osm, kdy na první, tj. 25.1.2013 bylo 

provedeno vstupní kineziologické vyšetření a na poslední, tj. 11.2.2013, bylo proveden 

výstupní  kineziologické  vyšetření.  Fyzioterapeutické  metody  aplikované  během 

terapeutických  jednotek  byly  náplní  tříletého  bakalářského  studia  oboru fyzioterapie 

a byly  vždy  konzultovány  se  supervizorem.  V  rámci  terapie  byly  použity  techniky 

měkkých  tkání,  postizometrické  relaxace  dle  Lewita,  mobilizace  dle  Rychlíkové, 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata, míčkování dle Jebavé, cvičení 

v otevřeném  a  uzavřeném  kinematickém  řetězci.  Při  vyšetření  jsem  použila  tyto 

pomůcky:  olovnici,  metr,  plastový  goniometr  a  neurologické  kladívko.  Pacient  byl 

edukován k autoterapii.
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3.2 Anamnéza

Vyšetřovaná osoba: LF, muž

Ročník narození: 1977

Diagnóza: 

St.p. Fractura colli chirurgici humeri l.sin.

St.p. Fractura proc. post. talli l.dx.

Status praesens: pátek 25.1.2013

Subjektivní:

Pacient uvádí, že se cítí dobře, jakékoliv bolesti neguje. Stěžuje si na ztuhlost levého 

ramene  a  omezený  rozsah  pohybu  v  něm (zejména  do  ventrální  flexe  a  abdukce), 

od poslední  návštěvy  prý  nepociťuje  výrazné  změny  svého  stavu  (ani  zlepšení,  ani 

zhoršení).

Objektivní

.Při vědomí, orientovaný, bez fatické poruchy,  aktivně spolupracuje, bolesti neguje.

Váha: 87 kg

BMI:  28 (nadváha)

TF: 71 tep/min

DF: 14/min

Zrak: dobrý 

Sluch: dobrý
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Chrup: dobrý

Pomůcky: ne

Dominance  HK: pravá

Rodinná anamnéza

- ze strany otce se v rodinné linii vyskytuje vysoký tlak, otec zemřel na akutní IM

- ze strany matky se v rodinné linii vyskytuje rakovina

- pacient má dva sourozence, kteří jsou zdraví

Osobní anamnéza

- běžná dětská onemocnění

- v dětství st.p. APPE, předškolní věk (přesný rok si pacient nepamatuje)

- st.p. op. spermatokély, 1997

- st. p. septoplastika, 2000

V současné době se pacient léčí s vysokým tlakem.

Nynější onemocnění

Dne  29.7.2012  pád  během  sportu  (pacient  provozoval  kiting  a  v  rychlosti  vypadl 

z vozíku)  na  pravou  nohu  a  levou  ruku.  Ten  den  byl  převezen  do  Thomayerovy 

nemocnice  v  Praze  s  defigurací  pravého  hlezna  (prominací  talu  ventrálně  a  mírně 

laterálně). Tehdy cítil velkou bolest v oblasti hlavice levé kosti pažní, rozsah pohybu 

v ramenním kloubu byl  značně omezen do všech směrů,  pro neustávající  bolest  byl 

podroben RTG vyšetření, které potvrdilo zlomeninu proximální části humeru, která byla 

následně  řešena  operačně  (provedeno  30.7.2012),  a  to  osteosyntézou  (blíže  viz 

operace). Dále byl pacient indikován k operačnímu výkonu (proveden 2.8.2012), a to 

repozici  talu  l.  dx.  Pacient  uvádí,  že  pooperační  průběh  byl  bez  komplikací. 

Hospitalizován  ve  FTN  v  Praze  byl  od  29.7.2012  do  6.8.2012,  kdy  byl  propuštěn 

do domácího ošetřování s doporučením rozcvičovat rameno bez zátěže po extrakci stehů 

a  ponecháním  ortézy  na  6  týdnů.  Po  zhojení  stehů  odjel  pacient  na  3  týdny 

do Mariánských  lázní,  kde  podstoupil  intenzivní  rehabilitaci,  se  zaměřením 

na operované rameno a operovaný kotník. 
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V  současné  době  pacient  dochází  ambulantně  na  Kliniku  rehabilitačního  lékařství 

v IKEM  po  dobu  tří  měsíců,  protože  ho  stále  v  běžném  životě  omezují  následky 

prodělaného  zranění  –  zejména  omezený  rozsah  pohybu  (do  všech  směrů,  nejvíce 

pociťuje  omezení  při  ventrální  flexi  a  abdukci)  v  ramenním  kloubu  levé  horní 

končetiny. Do doby před 14 dny měl pacient i noční bolesti, které se projevovaly tak, že 

se pacient budil pro bolest v oblasti proximální části humeru, což pacient řešil změnou 

polohy končetiny. Cca před 14 dny tyto noční bolesti samy odezněly. V současné době 

ho již bolesti netrápí, pouze omezený rozsah pohybu (do všech směrů, nejvíce pociťuje 

omezení  při  ventrální  flexi  a  abdukci).  Pacient  pracuje  jako  cyklomechanik, 

což vyžaduje  určité  fyzické  kompetence  (každý  den  pacient  zvedá  bicykly  úrovně 

nad hlavu, pracuje fyzicky),  a tak ho občas omezuje, když nemůže svoji levou horní 

končetinu plně využít.  Pacient uvádí, že nemá žádné obtíže (bolest, omezení rozsahu 

pohybu, sníženou sílu svalů atd.) s operovaným kotníkem.

Operace

30.07.  2012  operace  fractury  proximálního  humeru  l.sin.,  řešeno  osteosyntézou 

(bez komplikací)

02.08. 2012  operace defigurace hlezna l.dx., řešeno osteosyntézou (bez komplikací)

Farmakologická anamnéza

- neguje

Alergie

- neguje

Abusus

- kuřák (6-7 cigaret denně)

Sociální anamnéza

- bydlí v přízemním bytě s těhotnou manželkou

- stav po úrazu ho stále částečně omezuje v práci
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Pracovní anamnéza

-  cyklomechanik – pracuje manuálně, v současné době i přes prodělané zranění dochází 

do  práce,  pacient  pociťuje  částečné  omezení  v  pracovním  procesu,  kdy  potřebuje 

pracovat  manuálně  a  občas  zvedat  těžké  věci  do  výšky  (nad  úroveň  hlavy), 

což vzhledem ke svému současnému stavu nemůže

Předchozí rehabilitace

Po  operaci  absolvoval  pobyt  v  Mariánských  lázních  s  intenzivním  rehabilitačním 

programem. Pacient zde byl 3 souvislé týdny, kdy během pobytu podstupoval procedury 

a intenzivní rehabilitaci (LTV individuální, vodoléčba – vířivé koupele, elektroterapie, 

masáže).  Pacient  uvádí,  že  tento  pobyt  měl  velký  efekt  na zlepšení  jeho tehdejšího 

zdravotního stavu – tzn. že došlo k odbourání pooperačních bolestí a zvětšení rozsahu 

pohybu jak v hlezenním kloubu pravé DK, tak i ramenního kloubu levé HK. Po tomto 

pobytu začal pacient docházet do IKEM na rehabilitaci, cca 3x týdně.

Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta

Indikován k operačnímu výkonu pro dislokovanou tříštivou zlomeninu proximálního 

humeru  vlevo  a  po  regresi  otoku  i  abrupci  prox.  post.  tali  vpravo  s  dislokací 

a nitrokloubní  lokalizací.  Operace  i  pooperační  průběh bez  komplikací,  rány klidné, 

periferie bez neurologického deficitu. Pacient dimitován v celkovém uspokojivém stavu 

do domácí péče.

Indikace k rehabilitaci

V  současné  době  je  to  st.p.  fractura  colli  chirurgici  humeri  l.sin.,  kdy  mu  byla 

indikována individuální LTV.
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3.3 Vstupní kineziologický rozbor

Vstupní  kineziologický  rozbor  byl  proveden  v  pátek  25.1.2013.  Vyšetření  bylo 

koncipováno vzhledem k základní diagnóze pacienta.

Aspekční vyšetření stoje

Zezadu

- báze na půl druhé délky chodidla pacienta, tedy mírné rozšíření báze

- paty jsou kulovité

- postavení v hlezenních a kolenních kloubech neutrální

- pravá dolní končetina v mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu

- pravá Achillova šlacha není znatelně vyrýsovaná

- podkolenní rýha vpravo je níže

- pravá subgluteální rýha níže

- thorakobrachiální trojúhelníky symetrické

- pravá lopatka výrazněji prominuje

- pravé rameno níže oproti levému

- střední část m.trapezius vlevo znatelně prominuje

- mírné skoliotické držení (sinistrokonvexní křivka v oblasti hrudní páteře)

- semiflexe v loktech

- hlava je v mírném úklonu doprava

Zprava

- pravá dolní končetina mírně vpřed, v mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu

- postavení hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů v ose

- pupek a břišní svalstvo prominuje

- horní končetiny v mírné semiflexi v loktech

- předloktí v pronaci

- mírná protrakce v ramenních kloubech

- předsunuté držení hlavy

- patrné oploštění křivky páteře v oblasti bederní páteře

Zleva
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- pravá dolní končetina mírně vpřed, v mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu

- postavení v hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů v ose

- kyčelní kloub je v ose s kolenním kloubem

- pupek a břišní svalstvo prominuje

- horní končetiny v mírné semiflexi v loktech

- předloktí v pronaci

- mírná protrakce v ramenních kloubech

- hlava je v protrakci

- patrné oploštění křivky páteře v oblasti bederní páteře

Zpředu

- báze na šíři půl druhé délky chodidla pacienta

- postavení hlezenních a kolenních kloubů neutrální

- pravá dolní končetina v mírně zevní rotaci v kyčelním kloubu

- pravá dolní končetina mírně před levou DK

- levá patela směřuje laterálně

- pupek v ose

- thorakobrachiální trojúhelníky symetrické

- ruce v pronačním postavení

- pravé rameno níže oproti levému

- hlava je v mírném úklonu doprava

Pánev

- cristae ve stejné výšce

- SIAS ve stejné výšce

- SIPS ve stejné výšce

- mírná anteverze pánve

Aspekční vyšetření chůze
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chůze vpřed

- široká báze

- pravé chodidlo našlapuje spíše na celou nohu, minimálně pak přes zevní hranu 

chodidla k hlavičce I. metatarsu 

- pravá noha se odvíjí od paty přes zevní hranu chodidla k hlavičce I. metatarsu

- délka kroku je symetrická

- rytmus chůze pravidelný, bez zvukových fenoménů

- pohyb horních končetin vychází z ramene, u L HK mírně vázne - pohyb vychází spíše 

z lokte

-  trup držen toporně, bez rotací v Th-L páteři

chůze po špičkách

- provede

chůze po patách

- provede

chůze v podřepu

- provede

chůze se zavřenýma očima

- provede, chůze je pomalejšího charakteru, stabilní, bez vychylování těla do stran

Dynamické zkoušky páteře

Záklon

-  křivka páteře se nerozvíjí plynule, v oblasti střední Thp dochází ke zlomu

- bolest neguje

Úklon vlevo

- úklon neproveden plynule, levé rameno rotuje mírně vlevo vpřed

- křivka páteře se nerozvíjí pozvolně, v oblasti střední Thp dochází ke zlomu

- rozsah pohybu cca 30 cm

- bolest neguje

26



Úklon vpravo

- úklon neproveden plynule

- křivka páteře se nerozvíjí pozvolně, v oblasti střední Thp dochází ke zlomu

- rozsah pohybu stejný jako při úklonu vlevo

- bolest neguje

Předklon

- křivka páteře se nerozvíjí plynule, v oblasti Lp je patrné oploštění

- pacientovi schází cca 15cm k dotyku prsty podlahy

- bolest neguje

Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy

Abdukce v ramenním kloubu

Vlevo

- již od první 1/ 3 pohybu je patrná elevace ramene a předčasné zapojení m.trapezius, 

horní část

-  cca od 90° úklon hlavy vpravo

Vpravo

- bez patrných pohybových změn

Klik, v provedení s lokty u těla

- pacient není schopen provést 
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Goniometrické vyšetření horních a dolních končetin a Cp

Ramenní kloub - AP vlevo vpravo

Flexe 110° 170°

Extenze 25° 30°

Abdukce 90° 170°

Horizontální addukce 100° 120°

Horizontální abdukce 25° 30°

Zevní rotace 50° 85°

Vnitřní rotace 60° 90°

Ramenní kloub - PP vlevo vpravo

Flexe 110° 170°

Extenze 30° 40°

Abdukce 50° 90°

Horizontální addukce 100° 125°

Horizontální abdukce 30° 30°

Zevní rotace 50° 90°

Vnitřní rotace 60° 90°
Tabulka č. 1 Goniometrické vyšetření RK, Vstupní kineziologický rozbor

Loketní kloub - AP vlevo vpravo

Flexe 145° 150°

Extenze 0° 0°

Pronace 85° 85°

Supinace 80° 80°

Loketní kloub - PP vlevo vpravo

Flexe 145° 150°

Extenze 0° 0°

Pronace 85° 85°

Supinace 85° 85°
Tabulka č. 2 Goniometrické vyšetření LK, Vstupní kineziologický rozbor
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Zápěstí - AP vlevo vpravo

Palmární flexe 80° 80°

Dorsální flexe 70° 70°

Radiální dukce 15° 15°

Ulnární dukce 30° 30°

Zápěstí - PP vlevo vpravo

Palmární flexe 80° 80°

Dorsální flexe 70° 70°

Radiální dukce 15° 15°

Ulnární dukce 30° 30°
Tabulka č. 3 Goniometrické vyšetření zápěstí, Vstupní kineziologický rozbor

Hlezenní kloub - AP vlevo vpravo

Plantární flexe 45° 45°

Dorzální flexe 20° 20°

Inverze 35° 30°

Everze 30° 25°

Hlezenní kloub - PP vlevo vpravo

Plantární flexe 45° 45°

Dorzální flexe 20° 20°

Inverze 35° 35°

Everze 30° 30°
Tabulka č. 4 Goniometrické vyšetření hlezna, Vstupní kineziologický rozbor

Krční páteř – AP vlevo vpravo

Flexe 40°

Extenze 40°

Lateroflexe 35° 45°

Rotace 45° 50°
Tabulka č. 5 Goniometrické vyšetření Cp, Vstupní kineziologický rozbor
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Odporové zkoušky

M. supraspinatus 

(abdukce v ramenním kloubu)

- provede bez bolesti, bilaterálně

M. infraspinatus 

(zevní rotace v ramenním kloubu)

- provede bez bolesti, bilaterálně

M. subscapularis 

(vnitřní rotace v ramenním kloubu)

-  provede bez bolesti, bilaterálně

M. biceps brachii 

(flexe v loketním kloubu)

-  provede bez bolesti, bilaterálně

Krční páteř 

- provede flexi, extenzi, rotace na obě strany symetricky, bolesti neguje

Vyšetření svalové síly dle Jandy

Lopatka vlevo vpravo

Addukce 3 4

Kaudální posunutí a add. 3 4

Elevace 4 5

Abdukce s rotací 3 4
Tabulka č. 6 Vyšetření svalové síly lopatky, Vstupní kineziologický rozbor
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Ramenní kloub vlevo vpravo

Flexe 4 5

Extenze 4 5

Abdukce s rotací 4 5

Extenze v abdukci 4 5

M. pectoralis major 4 5

Zevní rotace 4 5

Vnitřní rotace 4 5
Tabulka č. 7 Vyšetření svalové síly RK, Vstupní kineziologický rozbor

Loketní kloub vlevo vpravo

Flexe a. (m. biceps brachii) 5 5

          b. (brachioradialis) 5 5

          c. (brachialis) 5 5

Extenze 5 5

Předloktí vlevo vpravo

Pronace 5 5

Supinace 5 5
Tabulka č. 8 Vyšetření svalové síly LK, Vstupní kineziologický rozbor

Zápěstí vlevo vpravo

Flexe s addukcí 5 5

Flexe s abdukcí 5 5

Extenze s addukcí 5 5

Extenze s abdukcí 5 5
Tabulka č .9 Vyšetření svalové síly zápěstí, Vstupní kineziologický rozbor          

Hlezenní kloub vlevo vpravo

Plantární F m.triceps surae 5 5

Plantární F m. soleus 5 5

Supinace s dorsální flexí 5 5

Supinace s plantární flexí 5 5

Plantární pronace 5 5
Tabulka č. 10 Vyšetření svalové síly hlezna, Vstupní kineziologický rozbor
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Vyšetřovaný sval vlevo vpravo

m. trapezius 1 0

m. sternocleidomastoideus 0 0

m. pectoralis minor 0 0

m. pectoralis major, část sternální dolní 0 0

m. pectoralis major, část dolní a horní 0 0

m. levator scapulae
Tabulka č. 11 Vyšetření zkrácených svalů, Vstupní kineziologický rozbor

Antropometrické vyšetření horních a dolních končetin dle Haladové

               

Horní končetina - délky vlevo vpravo

Délka paže a předloktí 61 cm 61 cm

Délka paže 35 cm 35 cm

Délka předloktí 26 cm 26 cm

Délka ruky 20 cm 20,5 cm

Horní končetina - obvody vlevo vpravo

Obvod paže relaxované 27 cm 27 cm

O. paže při kontrakci svalu 31,5 cm 30 cm

O. loketního kloubu 29 cm 27,5 cm

Obvod předloktí 26 cm 26 cm

Obvod zápěstí 17 cm 17 cm

O. přes hlavičky metakarpů 21 cm 22 cm
Tabulka č. 12 Antropometrické vyšetření HKK, Vstupní kineziologický rozbor
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Dolní končetina - délky vlevo vpravo

Funkční 88 cm 88,5 cm

Anatomická 83 cm 84,5 cm

Délka stehna 43 cm 43,5 cm

Délka bérce 37 cm 38 cm

Délka nohy 29 cm 29,5 cm

Dolní končetina - obvody vlevo vpravo

Obvod kolena 41 cm 40 cm

O. přes tuberostias tibie 32 cm 32,5 cm

Obvod lýtka 41 cm 42 cm

Obvod přes kotníky 25 cm 25,5 cm

Obvod přes nárt a patu 32 cm 32 cm

Obvod metatarsů 23 cm 24 cm
Tabulka č. 13 Antropometrické vyšetření DKK, Vstupní kineziologický rozbor

Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové

Lopatka, skapulothorakální skloubení

vlevo

- kloubní vůle omezena, při krouživém pohybu lopatky bariéra

vpravo

- kloubní vůle bez omezení

Akromioklavikulární skloubení

vlevo

- kloubní vůle omezena směrem ventrálním, směrem dorsálním

vpavo

- kloubní vůle bez omezení

Sternoklavikulární skloubení

vlevo

- kloubní vůle omezena směrem ventrálním, směrem dorsálním

vpravo

- kloubní vůle bez omezení
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Ramenní kloub, glenohumerální skloubení

vlevo

- kloubní vůle je omezena ve směru ventrodorzálním, kraniokaudálním 

vpravo

- kloubní vůle bez omezení

Loketní kloub

vlevo

- kloubní vůle bez omezení 

vpravo

- kloubní vůle bez omezení

Páteř

Cp

- kloubní vůle bez omezení ve všech segmentech do všech směrů

C-Th přechod

- kloubní vůle bez omezení ve všech segmentech do všech směrů

Žebra

- blokáda II. - V. žebra vlevo, při výdechu

Palpační vyšetření měkkých tkání horních končetin, zad a Cp dle Lewita

vyšetření kůže a podkoží

- reflexní změny v oblasti levé lopatky na kůži a podkoží, protažitelnost kůže je 

zhoršená ve všech směrech a rychle červená, Kibblerova řasa nejde lehce nabrat

vyšetření fascií

- snížená protažitelnosti thorakodorsální fascie vlevo kaudálně i kraniálně

- ostatní fascie na horních končetinách, zádech a krku bez reflexních změn
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vyšetření svalů

- palpačně citlivá (pacient udává bolest) vlákna v horní části m.supraspinatus vlevo

- zvýšený tonus m. trapezius vlevo střední a horní část

- ostatní svaly horních končetin, zad a krku v normotonu

vyšetření periostu horních končetin, zad, Cp

- bez reflexních změn 

vyšetření jizvy

horní končetina

- jizva o délce cca 7 cm a šířce cca 0,5 cm po operačním vstupu (ramenní kloub, 

proximální část humeru, anteromediálně)

- jizva je dobře protažitelná, posunlivá ve všech směrech

- bolest při palpaci jizvy pacient neguje

dolní končetina

- jizva v oblasti hlezenního kloubu po operačním vstupu

- klidná, zhojená, bez zarudnutí, bez bolesti

- posunlivá ve všech směrech

- protažitelná ve všech směrech

Neurologické vyšetření

Horní končetina

Čití  

Povrchové

Taktilní (C4, C5, C6, C7, C8) – normostezie, bilat.

Algické (C4, C5, C6, C7, C8) – normostezie, bilat.

Hluboké (vyšetřeno na akrech)

Polohocit – bez patologického nálezu, bilat.

Pohybocit – bez patologického nálezu, bilat.
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Reflexy

Reflex vlevo vpravo

Bicipitový normoreflexie normoreflexie

Tricipitový normoreflexie normoreflexie

Flexorový normoreflexie normoreflexie
Tabulka č. 14 Reflexy HKK, Vstupní kineziologický rozbor

Dolní končetina

Čití

Povrchové

Taktilní (L4, L5, S1) – normostezie, bilat.

Algické (L4, L5, S1) – normostezie, bilat.                    

Hluboké (vyšetřeno na akrech)

Polohocit – bez patologického nálezu, bilat.

Pohybocit – bez patologického nálezu, bilat.

Reflexy

Reflex vlevo vpravo

Patelární normoreflexie normoreflexie

Achillovy šlachy normoreflexie normoreflexie

Plantární normoreflexie normoreflex
Tabulka č. 15 Reflexy DKK, Vstupní kineziologický rozbor
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Závěr vyšetření

Pacient  je  po  fraktuře  proximálního  humeru.  Tento  úraz  se  mu  stal  dne  29.7.2012 

následkem  pádu  při  kitingu,  operace  byla  provedena  ještě  týž  den  (řešeno 

osteosyntézou),  během  pádu  došlo  ještě  k  dislokaci  pravého  hlezenního  kloubu, 

což bylo  řešeno  operačně  (osteosyntézou) 2.8.2012.  V současné  době  pacienta  trápí 

především omezený rozsah pohybu (do všech směrů, nejvíce však do flexe a abdukce) 

v levém ramenním kloubu,  který  mu  znemožňuje  plné  využití  této  horní  končetiny 

v pracovním procesu.  Při  stoji  je  lehce  patrné  kompenzační  držení  těla,  pacient  při 

pohybech  ramene  levé  horní  končetiny  zapojuje  celý  trup,  během chůze  nedochází 

k symetrickému  souhybu  horních  končetin  s  dolními,  pohyb  levé  horní  končetiny 

vychází spíše z lokte. Goniometrické vyšetření prokázalo, že aktivní rozsah pohybu levé 

horní končetiny je v ramenním kloubu omezen ve všech pohybech, od pasivních pohybů 

se  však  v  průměru  téměř  neliší.  Na měkkých  tkáních  v  oblasti  pletence  levé  horní 

končetiny jsou patrné reflexní změny jak na kůži, fasciích, tak i na svalech. Svalová síla 

levé horní končetiny je snížena zejména v oblasti lopatky (stupeň svalové síly se zde 

pohybuje okolo 3), pravá horní končetina je bez značného svalového oslabení. Pacient 

je bez neurologického deficitu. Vzhledem k tomu, že pacient prodělal i operaci pravého 

hlezenního kloubu, ale dle jeho slov je již tento kotník plně funkční a není tedy jeho 

hlavním  problémem.  Vyšetření  dolní  končetiny  vztahující  se  k  hlezennímu  kloubu 

neprokázala  výrazné fyziologické vybočení,  a proto se v rehabilitaci  po domluvě se 

supervizorem nebudeme této oblasti během terapeutických jednotek věnovat.

3.4 Cíle terapie

Hlavním cílem terapie v tuto chvíli je zvýšit omezený rozsah pohybu (do všech směrů, 

zejména při flexi a abdukci) u operovaného ramenního kloubu, který je pro pacienta 

zásadním problémem zejména v jeho pracovním životě, kdy v současné chvíli nemůžu 

levou horní končetinu plně využít. Terapie se proto bude zaměřovat na zvýšení rozsahu 

pohybu v levém ramenním kloubu a obnovení svalové síly u oslabených svalů. 

3.4.1 Krátkodobý plán

Během  následujících  terapeutických  jednotek  budu  pracovat  s  traumatizovanými 

měkkými tkáněmi v oblasti  levého pletence ramenního – uvolňování hypertonických 
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svalů, protahování zkrácených svalů, uvolnění kůže, podkoží a fascií, k čemuž využiji 

technik  měkkých  tkání  dle  Lewita,  dále  využiji  míčkování  dle  Jebavé.  K obnovení 

omezené  kloubní  vůle  budu  pracovat  s  mobilizačními  technikami  dle  Rychlíkové 

a Lewita. Dále se budu snažit zvýšit svalovou sílu u oslabených svalů technikami PNF, 

cvičeními v otevřeném a uzavřeném kinematickém řetězci.

3.4.2 Dlouhodobý plán

Do budoucna by měl být kladen důraz na kvalitu provádění pohybu – úpravu hybných 

stereotypů. Doporučila bych také zaměřit se na správné držení těla a zlepšení stereotypu 

chůze (správné odvíjení nohy od podložky – zejména u operovaného kotníku atd.). 

3.5 Průběh terapie

Den první: Pátek 25.1.2013

Status praesens

Pacient uvádí, že se cítí dobře, jakékoliv bolesti neguje. Stěžuje si ale na dle svých slov 

ztuhlost levého ramene a omezený rozsah pohybu v něm (zejména do ventrální flexe 

a abdukce),  od  poslední  návštěvy  prý  nepociťuje  výrazné  změny  svého  stavu  (ani 

zlepšení, ani zhoršení). Pacient je při vědomí, orientovaný osobou, prostorem, časem, 

bez fatické  poruchy,  bolesti  neguje.  Přichází  připraven k aktivní  spolupráci  a  dobře 

naladěný.

Vyšetření

Vstupní kineziologický rozbor (viz výše).

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- ovlivnit reflexní změny na měkkých tkáních v oblasti pletence levé horní končetiny 

- obnovit omezenou kloubní vůli v levém ramenním kloubu, akromioklavikulárním 

a sternoklavikulárním skloubení a u lopatky vlevo

- zvětšit aktivní rozsah pohybu v levém ramenním kloubu 
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- zvýšit svalovou sílu oslabených svalů kolem levého ramenního kloubu a lopatky vlevo

- edukace pacienta o autoterapii

Návrh terapie

- míčkování dle Jebavé v oblasti m. trapezius vlevo (horní a střední vlákna)

- techniky měkkých tkání dle Lewita v oblasti pletence horní končetiny vlevo

- mobilizace dle Rychlíkové ramenního kloubu a lopatky vlevo

- PNF pro horní končetinu a lopatku – posílení svalů ramene a lopatky vlevo

Provedení 

1. Míčkování dle Jebavé v oblasti středních a horních vláken m. trapezius vlevo

2. TMT dle Lewita

- protažení thorakodorsální fascie vlevo směrem kaudálním, směrem kraniálním

- PIR dle Lewita na m. trapezius vlevo (horní a střední vlákna)

3. Mobilizace dle Rychlíkové

- mobilizace levého glenohumerálního skloubení do všech směrů, provedena trakce 

vleže, dále mobilizace levého akromioklavikulárního skloubení ventrálně a dorsálně 

a levého sternoklavikulárního skloubení ventrálně a dorsálně

- nespecifická mobilizace levé lopatky, vleže na břiše

Supervizor provedl mobilizaci žeber dle Mojžíšové pro II. - V. žebro vlevo.

4. PNF

- I. Diagonála – flekční vzorec pro levou horní končetinu + posilovací techniky, pomalý 

zvrat

-  levá lopatka, poloha vleže na boku, diagonály-  anteriorní elevace, posteriorní 

deprese, technika pomalý zvrat a opakovaná kontrakce (zaměřeno na posílení svalů 

oslabených na stupeň 3 a 4 – svaly levé lopatky + svaly téhož ramene)

Autoterapie

Pacient byl zainstruován ke správnému provedení aktivních pohybů v ramenním kloubu 

(zejména flexe, abdukce), to před zrcadlem – nejprve vsedě, poté ve stoji a také dostal 
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instrukce ke správnému držení těla. Pacient by měl dbát na to, aby při abdukci a flexi 

levého ramenního kloubu nevytahoval rameno k uchu (elevace RK). Při stoji by se měl 

snažit addukovat lopatky k páteři, aby aktivoval mezilopatkové svaly a protáhl tak svaly 

prsní, a tak odstranil mírnou protrakci v ramenních kloubech.

Výsledek

Subjektivní

Pacient se po terapii  dle svých slov cítí  „lehčeji“, snáze provádí pohyb v ramenním 

kloubu,  a  to  ventrální  flexi.  Uvádí,  že  pocit  „ztuhlosti“  již  není  tak  velký.

Objektivní

Došlo  k  odstranění  bariéry  při  protažení  thorakodosrální  fascie  směrem  kaudálním 

i směrem kraniálním, uvolnění středních vláken m. trapezius vlevo, obnovení omezené 

kloubní  vůle  ventrodorsálně  v  levém  akromioklavikulárním  a  sternoklavikulárním 

skloubení.

Den druhý: Pondělí 28.1.2013

Status praesens

Pacient uvádí, že se cítí „dobře“, bolesti neguje. Jako při poslední terapeutické jednotce, 

i dnes uvádí pocit „ztuhlosti“ v levém ramenním kloubu. Pacient přichází po víkendu, 

vypadá odpočatě, bolesti neguje.

Vyšetření

1. Orientační vyšetření rozsahu pohybu v ramenních kloubech aktivně 

- výrazně omezený pohyb do ventrální flexe (120°), abdukce (100°) levého ramenního 

kl.

- mírně omezená extenze a vnitřní (60°) a vnější (50°) rotace levého ramenního kloubu

2. Vyšetření měkkých tkání pletence levé HK, zad a Cp

- omezená posunlivost kůže do všech směrů, podkoží a fascií do všech směrů v oblasti 

lopatky vlevo

- zhoršená protažitelnost  levé thorakodorsální fascie kaudálně i kraniálně

- hypertonus m.trapezius horních a středních vláken vlevo
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3. Vyšetření kloubní vůle

- omezená kloubní vůle levého glenohumerálního skloubení, a to ventrodorsálně

- výrazně omezená kloubní vůle levé lopatky při jejím kroužení

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- ovlivnit reflexní změny na měkkých tkáních v oblasti levého pletence horní končetiny 

- obnovit omezenou kloubní vůli v levém glenohumerálním kloubu a levé lopatky

- zvětšit aktivní rozsah pohybu v levém ramenním kloubu a zvýšit svalovou sílu 

oslabených svalů levé HK a svalů levé lopatky

Návrh terapie

- míčkování dle Jebavé hypertonických svalů (m.trapezius horní a střední vlákna vlevo)

- techniky měkkých tkání dle Lewita na m.trapezius horní a střední vlákna vlevo

- TMT dle Lewita levé thorakodorsální fascii do všech směrů

- mobilizace dle Rychlíkové levého glenohumerálního kloubu ventrodorsálně 

a nespecifická mobilizace levé lopatky

- PNF pro levou horní končetinu a lopatku

Provedení

1. Míčkování dle Jebavé oblasti hypertonických vláken m. trapezius (horní a střední 

vlákna) vlevo

2. TMT dle Lewita

- protažení kůže a podkoží v oblasti levé lopatky do všech směrů, Kibblerova řasa

- protažení levé thorakodorsální fascie směrem kraniálním, směrem kaudálním

- PIR dle Lewita m. trapezius vlevo

3. Mobilizace dle Rychlíkové

- nepecifická mobilizace levé lopatky, vleže na břiše

- mobilizace levého glenohumerálního skloubení, ventrální a dorsální posun

4. PNF 

- I. Diagonála – flekční vzorec pro levou horní končetinu + posilovací techniky, pomalý 

zvrat

-  levá lopatka, poloha vleže na boku, diagonály-  anteriorní elevace, posteriorní 
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deprese, technika pomalý zvrat a opakovaná kontrakce (zaměřeno na posílení svalů 

oslabených na stupeň 3 a 4 – svaly levého ramene a lopatky)

Výsledek

Subjektivní

Pacient se po terapii cítí dobře, sám uvádí, že došlo k uvolnění „ztuhnutí“, které uváděl 

při příchodu, bolesti neguje.

Objektivní

Míčkováním jsem snížila zvýšené napětí  v oblasti  horních vláken m.trapezius  vlevo, 

protažitelnost  thorakodorsální  fascie  kraniálně  i  kaudálně  se  po  TMT  dle  Lewita 

zvětšila.  Dále  došlo  k  obnovení  omezené  kloubní  vůle  v  levém  glenohumerálním 

skloubení.

Den třetí: Středa 31.1.2013

Status praesens

Pacient  se  dle  svých  slov  cítí  dobře,  bolesti  neguje,  dnes  nepociťuje  tak  velkou 

„zatuhlost“  v  ramenním  kloubu.  Pacient  vypadá  uvolněně,  je  připraven  k  aktivní 

spolupráci.

Vyšetření

1. Orientační vyšetření rozsahu pohybu v ramenních kloubech aktivně 

- opět výrazně omezený pohyb do ventrální flexe (120°), abdukce (100°) levého RK

- mírně omezená extenze a vnitřní (60°) a vnější (60°) rotace levého RK

2. Vyšetření měkkých tkání pletence levé HK, zad a Cp

- omezená posunlivost kůže a podkoží do všech směrů v oblasti levé lopatky 

- hypertonus m.supraspinatus vlevo, m. trapezius horních a středních vláken vlevo 

3. Vyšetření kloubní vůle

- omezená kloubní vůle levého glenohumerálního skloubení, a to kraniálně 
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a ventrodorsálně

- výrazně omezená kloubní vůle levé lopatky při jejím kroužení

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- ovlivnit reflexní změny na měkkých tkáních v oblasti pletence levé horní končetiny 

(zejména v oblasti levé lopatky)

- obnovit omezenou kloubní vůli v levém glenohumerálním kloubu kraniálně 

a vetrodorsálně a levé lopatky

- zvětšit aktivní rozsah pohybu v levém ramenním kloubu a zvýšit svalovou sílu 

oslabených svalů levé HK a svalů lopatky na téže straně

Návrh terapie

- míčkování dle Jebavé m.trapezius horní a střední vlákna vlevo

- TMT dle Lewita m. supraspinatus, m. trapezius vlevo

- mobilizace dle Rychlíkové levého glenohumerálního skloubení kraniálním 

a ventrodosálním směrem a levé lopatky

- PNF pro levou horní končetinu a lopatku

Provedení

1. Míčkování dle Lewita horních a středních vláken m.trapezius vlevo

2. TMT dle Lewita

- Kibblerova řasa na měkkých tkáních v oblati lopatky vlevo

- PIR dle Lewita na m. supraspinatus a m. trapezius vlevo

3. Mobilizace dle Rychlíkové

- mobilizace dle Rychlíkové levého glenohumerálního skloubení, ventrodorsální posun 

a kraniální posun

- nespecifická mobilizace levé lopatky, vleže na břiše

4. PNF 

- I. Diagonála – flekční vzorec pro levou horní končetinu + posilovací techniky, pomalý 

zvrat, výdrž relaxace aktivní pohyb, rytmická stabilizace

- I. Diagonála – extenční vzorec pro levou horní končetinu + posilovací techniky, 

pomalý zvrat, výdrž relaxace aktivní pohyb, rytmická stabilizace
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-  levá lopatka, poloha vleže na boku, diagonály-  anteriorní elevace, posteriorní 

deprese, technika pomalý zvrat a opakovaná kontrakce

Výsledek

Subjektivní

Pacient uvádí, že po dnešní terapii se cítí lépe, uvolněněji, bolesti neguje. 

Objektivní

Míčkováním jsem uvolnila napětí v oblasti horních a dolních vláken m. trapezius vlevo, 

po PIR došlo k výraznému snížení hypertonu levého m. supraspinatus a m. trapezius. 

Mobilizace dle Rychlíkové obnovila kloubní vůli v levém glenohumerálním skloubení 

ventrodorsálně i kraniálně.

Den čtvrtý: Pátek 1.2.2013

Status praesens

Pacient  se  dle  svých  slov  cítí  „v  pohodě“,  nezaznamenal  žádné  změny  (a  to  ani 

k horšímu, ani k lepšímu) od poslední společné terapeutické jednotky (31.1.2013), co se 

týká  jeho  zdravotního  stavu.  Je  připraven  k  rehabilitaci  a  aktivní  spolupráci.

Vyšetření

1. Orientační vyšetření rozsahu pohybu v ramenních kloubech aktivně 

- výrazně omezený pohyb do ventrální flexe (120°), abdukce (100°) levého RK

- mírně omezená extenze a vnitřní (60°) a vnější (60°) rotace levého RK

2. Vyšetření měkkých tkání pletence levé HK, zad a Cp

- omezená posunlivost kůže a podkoží v oblasti levé lopatky, a to do všech směrů, 

nejvíce však laterolaterálně

- hypertonus m.supraspinatus vlevo

3. Vyšetření kloubní vůle

- omezená kloubní vůle levého glenohumerálního skloubení, ventrodorsálně 

a kraniokaudálně
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- omezení kloubní vůle levého AC skloubení ventrodorsálně

- výrazně omezená kloubní vůle levé lopatky při jejím kroužení

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- ovlivnit omezenou posunlivost a protažitelnost měkkých tkání kolem levé lopatky

- obnovit omezenou kloubní vůli v glenohumerálním kloubu, levého AC skloubení 

a levé lopatky 

- zvětšit aktivní rozsah pohybu v levém ramenním kloubu

- zvýšit svalovou sílu u oslabených svalů kolem levého ramenního kloubu a lopatky 

Návrh terapie

- TMT dle Lewita 

- mobilizace dle Rychlíkové levého glenohumerálního kloubu, AC skloubení a lopatky 

na téže straně

- PNF pro levou horní končetinu a lopatku 

Provedení

1. TMT dle Lewita

- Kibblerova řasa v oblasti měkkých tkání kolem levé lopatky

- PIR dle Lewita pro m. supraspinatus vlevo

2. Mobilizace dle Rychlíkové

- mobilizace levého glenohumeráního kloubu, ventrodorsální posun, trakce 

glenohumerálního kloubu vleže

- mobilizace levého AC skloubení ventrodorsálním směrem

3. PNF 

- I. Diagonála – flekční vzorec pro levou horní končetinu + posilovací techniky, pomalý 

zvrat, výdrž relaxace aktivní pohyb, rytmická stabilizace

- I. Diagonála – extenční vzorec pro levou horní končetinu + posilovací techniky, 

pomalý zvrat, výdrž relaxace aktivní pohyb, rytmická stabilizace

- levá  lopatka, poloha vleže na boku, diagonály-  anteriorní elevace, posteriorní 

deprese, techniky pomalý zvrat a opakovaná kontrakce
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Výsledek

Subjektivní

Pacient se cítí v levém ramenním kloubu uvolněnější, bolesti neguje. Pacient uvádí, že 

se  mu nyní  lépe  (snáze)  provádí  pohyb  v operovaném kloubu,  a  to  ventrální  flexe.

Objektivní

Kůže a podkoží je po TMT dle Lewita lépe protažitelná, PIR m. supraspinatus výrazně 

snížila jeho hypertonus.  Manipulací  AC skloubení se mi podařilo obnovit  omezenou 

kloubní  vůli  ventrodorsálně.  Po  nespecifické  mobilizaci  lopatky  došlo  k  mírnému 

zvětšení  aktivního  rozsahu  pohybu  v  ramenním  kloubu  při  ventrální  flexi.

Den pátý: Pondělí 4.2.2013

Status praesens

Dnes se pacient cítí dobře, jen poněkud unaveně a cítí mírný „tah“ na ventrálně straně 

hrudníku vlevo, protože o víkendu byl  s  přáteli  kitovat,  nicméně ho nic nebolí  a  je 

připraven k rehabilitaci v dobré náladě.

Vyšetření

1. Orientační vyšetření rozsahu pohybu v ramenních kloubech aktivně 

- omezený pohyb do ventrální flexe (130°), abdukce (110°) levého RK, pacient pohyby 

provádí ztuha

- lehce omezená extenze a vnitřní (60°) a vnější (70°) rotace levého RK

2. Vyšetření měkkých tkání pletence levé HK, zad a Cp

- výrazně omezená posunlivost kůže laterolaterálně v oblasti horní části zad vlevo

- výrazně omezená protažitelnost thorakodorsální fascie kraniálně i kaudálně bilaterálně

- hypertonus m.trapezius horní vlákna bilterálně, m.supraspinatus a m. levator scapulae 

vlevo

3. Vyšetření kloubní vůle 

- omezená kloubní vůle levého glenohumerálního skloubení kaudokraniálně 

i ventrodorsálně
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- velmi omezená kloubní vůle levé lopatky při jejím kroužení

- blokáda II., III. a IV. žebra vlevo při výdechu, vyšetření dle Rychlíkové

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- zlepšit posunlivost kůže v oblasti horní části zad vlevo

- zvýšit protažitelnost thorakodorsální fascie kaudálně i krániálně, bilaterálně

- snížit hypertonus u výše zmíněných hypertonických svalů

- obnovit omezenou kloubní vůli glenohumerálního skloubení a levé lopatky

- odstranit blokádu II., III. a  IV. žebra vlevo

- zvýšit svalovou sílu oslabených svalů levého ramenního pletence

- zvýšit rozsah pohybu v levém ramenním kloubu 

Návrh terapie

- míčkování dle Jebavé oblasti horní části zad (a m. trapezius horní vlákna bilaterálně)

- TMT dle Lewita na thorakodorsální fascii bilaterálně, kůži v oblasti levé lopatky

- PIR dle Lewita na hypertonické svaly (viz výše)

- mobilizace dle Rychlíkové levého glenohumerálního skloubení a lopatky a žeber dle 

Mojžíšové (provede supervizor)

- PNF pro levou lopatku

- cvičení v otevřeném a uzavřeném kinematickém řetězci

Provedení

1. Míčkování dle Jebavé

- míčkování oblasti horní části zad a horních vláken m.trapezius bilaterálně

2. TMT dle Lewita

- protažení thorakodorsální fascie bilaterálně směrem kaudálním i krániálním

- Kibblerova řasa v oblasti lopatky vlevo

- PIR m. trapezius bilaterálně, m. supraspinatus, m. levator scapulae vlevo

3. Mobilizace dle Rychlíkové

- mobilizace dle Rychlíkové levého glenohumerálního skloubení, ventrodorsální posun

- nespecifická mobilizace levé lopatky 
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Supervizor provedl mobilizaci žeber (II. - IV.) dle Mojžíšové.

4. PNF pro lopatku

- levá lopatka, poloha vleže na boku, diagonály -  anteriorní elevace, posteriorní 

deprese, techniky pomalý zvrat a opakovaná kontrakce 

5. Cvičení v otevřeném a uzavřeném kinematickém řetězci pro horní končetinu

- poloha „na čtyřech“, pacient pomalu zvyšuje flexi v kolenou a kyčlích (provádí sed 

na paty), tím zároveň dochází k pohybu (zvyšuje se ventrální flexe) v ramenních 

kloubech a zase se vrací do výchozí polohy

- důraz je kladen na udržení správné pozice (rovná záda, dlaně opřeny celou plochou 

o podložku pod úrovní ramen, kolena jsou od sebe vzdálena na šíři pánve

- opakování 6-8x

Autoterapie

Viz Autoterapie - Den první. + cvičení v otevřeném a uzavřeném kinematickém řetězci 

(viz Provedení).

Výsledek

Subjektivní

Pacient cítí  velkou úlevu po mobilizaci žeber,  pocit „tahu“ v oblasti hrudníku, který 

popisoval před terapií, odezněl. Dále uvádí, že se mu lépe daří vzpažit.

Objektivní

Míčkováním  se  mi  podařilo  mírně  snížit  napětí  v  oblasti  m.trapezius,  díky  PIR 

hypertonických  svalů  (viz  Provedení)  došlo  ke  snížení  hypertonu  těchto  svalů. 

V glenohumerálním skloubení došlo obnovení kloubní vůle. Nespecifickou mobilizací 

levé lopatky se mi podařilo mírně obnovit kloubní vůli – pohyb při jejím kroužení však 

stále  vázne  a  není  plynulý.  Po  mobilizaci  žeber  (II.  -  IV.  vlevo)  dle  Mojžíšové 

supervizorem došlo k odstranění jejich blokády.
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Den šestý: Středa 6.2.2013

Status praesens

Dnes se pacient cítí velmi unavený. Uvádí, že od úterý (tj. 5.2.2013) pociťuje tupou 

bolest v oblasti operovaného ramene (dle jeho popisu je to nad hlavicí humeru, jakoby 

pod  jizvou  –  viz  vstupní  kineziologický  rozbor)  při  pohybu  v  ramenním  kloubu, 

s akcentací bolesti při konci pohybu (zejména při ventrální flexi a abdukci). Pacient si 

neuvědomuje žádnou činnost, kterou by byla bolest vyvolána.

Vyšetření

1. Orientační vyšetření rozsahu pohybu v ramenních kloubech aktivně 

- výrazně omezený pohyb do ventrální flexe (120°), abdukce (100°) levého RK, pacient 

udává bolest v místě hlavice humeru při konci pohybu (flexe, abdukce)

- mírně omezená extenze a vnitřní (65°) a vnější (70°) rotace levého RK, zde pacient 

udává bolest pouze mírnou

2. Vyšetření měkkých tkání pletence levé HK, zad a Cp

- výrazně omezená posunlivost kůže a podkoží všemi směry v oblasti lopatky vlevo

- výrazný hypertonus m.trapezius horních a středních vláken vlevo

- trigger point v oblasti mediálního okraje levé lopatky (m.teres minor) a v oblasti 

začátku m. levator scapulae vlevo

- hypertonus krátkých extenzorů šíje, bilaterálně

3. Vyšetření kloubní vůle

- výrazně omezená kloubní vůle levého glenohumerálního skloubení kraniálním 

a kaudálním směrem

- výrazně omezená kloubní vůle levé lopatky při jejím kroužení

- omezená kloubní vůle Cp (v segmentech C2-C3 a C3-C4 do lateroflexe, do rotace 

vlevo)

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- především ulevit od bolesti, kterou při příchodu pacient udává

- zlepšit posunlivost kůže a podkoží v oblasti levé lopatky  

49



- odstranit reflexní změny na měkkých tkáních, a to trigger points v oblasti mediálního 

okraje lopatky (m.teres minor) a m. levator scapulae vlevo

- odstranit hypertonus krátkých extenzorů šíje

- obnovit omezenou kloubní vůli glenohumerálního skloubení, levé lopatky a Cp

Návrh terapie

- TMT dle Lewita

- PIR dle Lewita pro hypertonické svaly 

- pressura trigger points

- mobilizace dle Rychlíkové glenohumerálního skloubení a lopatky vlevo

Provedení

1. TMT dle Lewita

- Kibblerova řasa v oblasti horní částí zad bilaterálně, lopatky, horních vláken 

m.trapezius

- PIR dle Lewita m. trapezius, m. levator scapulae vlevo a krátkých extenzorů šíje 

bilaterálně

- pressura trigger points m. teres minor a m. levator scapulae vlevo

2. Mobilizace dle Rychlíkové

- mobilizace levého glenohumerálního skloubení kaudoraniálním směrem

- nespecifická mobilizace levé lopatky, vleže na břiše

- mobilizace Cp o segmentu (C2-C3 a C3-C4) do lateroflexe, do rotace vlevo

- trakce Cp s propracováním měkkých tkání

Výsledek

Subjektivní

Pacient se po terapii cítí více uvolněný, pohyby operovanou HK provádí snáze, nicméně 

bolest je stále při konci pohybu patrná, byť ne tolik jako před zahájením terapie. 

Objektivní

V rámci dnešní terapeutické jednotky se podařilo bolest udávanou pacientem částečně 

zmírnit. TMT dle Lewita jsem zvýšila posunlivost kůže v oblasti zad, dále PIR snížila 

hypertonus m. trapezius a krátkých extenzorů šíje. Pressurou jsem se snažila ovlivnit 
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trigger  points  v  oblasti  mediálního  okraje  lopatky  (m.teres  minor)  a  na  začátku 

m. levator scapulae vlevo, bolest těchto trigger points během terapie odezněla. Obnovila 

jsem  omezenou  kloubní  vůli  v  glenohumerálním  skloubení  a  Cp.  Při  nespecifické 

mobilizaci lopatky stále mírně vázl pohyb. 

Den sedmý: Pátek 8.2.2013

Status praesens

Pacient se cítí lépe než na poslední společné terapeutické jednotce (tj. 6.2.2013), kdy 

uváděl bolest v oblasti operovaného ramenního kloubu při pohybu (do ventrální flexe 

a abdukce a mírně při extenzi a rotacích). Pacient uvádí, že bolest spontánně odezněla 

a dle  jeho  slov  na  vině  dost  možná  byla  změna  počasí.  Dnes  již  jakoukoliv  bolest 

neguje.

Vyšetření

1. Orientační vyšetření rozsahu pohybu v ramenních kloubech aktivně 

- omezený pohyb do ventrální flexe (140°), abdukce (110°) levého RK, bez bolesti

- mírně omezená extenze a vnitřní (70°) a vnější (70°) rotace levého RK, bez bolesti

2. Vyšetření měkkých tkání pletence levé HK, zad a Cp

- mírně omezená posunlivost kůže a podkoží laterolaterálně v oblasti lopatky vlevo

-  hypertonus m.trapezius horních a středních vláken vlevo

- trigger point m. teres minor vlevo

3. Vyšetření kloubní vůle

- omezená kloubní vůle levé lopatky při jejím kroužení

Cíl dnešní terapeutické jednotky

- ovlivnit reflexní změny na měkkých tkáních, snížit hypertonus m. trapezius vlevo 

(horní vlákna)

- odstranit trigger point m. teres minor vlevo

- obnovit omezenou kloubní vůli levé lopatky
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- zvýšit svalovou sílu oslabených svalů levého ramenního pletence

- zvýšit rozsah pohybu v levém ramenním kloubu do flexe a abdukce

Návrh terapie

- míčkování dle Jebavé m.trapezius (horní vlákna) vlevo

- TMT dle a PIR dle Lewita m. trapezius (horní vlákna) vlevo

- presura trigger pointu m. teres minor vlevo

- mobilizace dle Rychlíkové levé lopatky 

- PNF pro lopatku

- cvičení v otevřeném a uzavřeném kinematickém řetězci

Provedení

1. Míčkování dle Jebavé horních vláken m. trapezius vlevo

2. TMT dle Lewita

- Kibblerova řasa v oblasti horní části zad

- PIR dle Lewita m. trapezius vlevo

- presura trigger point m. teres minor vlevo

3. Mobilizace dle Rychlíkové

- nespecifická mobilizace levé lopatky 

4. PNF pro lopatku

- levá lopatka, poloha vleže na boku, diagonály-  anteriorní elevace, posteriorní deprese, 

techniky pomalý zvrat a opakovaná kontrakce 

5. Cvičení v otevřeném a uzavřeném kinematickém řetězci pro horní končetinu

- poloha „na čtyřech“, pacient pomalu zvyšuje flexi v kolenou a kyčli (provádí sed 

na paty), tím zároveň dochází k pohybu (zvyšuje se ventrální flexe) v ramenních 

kloubech a zase se vrací do výchozí polohy

- důraz je kladen na udržení správné pozice (rovná záda, dlaně opřeny celou plochou 

o podložku pod úrovní ramen, kolena jsou od sebe vzdálena na šíři pánve)

- opakování 6-8x
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Výsledek

Subjektivní

Pacient se dle svých slov cítí velice dobře, provedení pohybu v ramenním kloubu (flexe, 

abdukce) mu jde mnohem snáze než při vyšetření.

Objektivní

Míčkováním jsem snížila zvýšený tonus m. trapezius a spolu s Kibblerovou řasou tak 

došlo ke zlepšení posunlivosti kůže. PIR na m. trapezius způsobila snížená hypertonu 

tohoto svalu, dále jsem presurou ovlivnila trigger point m. teres minor, pacient uvedl, že 

bolesti  postupně  odezněla.  Nespecifickou  mobilizací  levé  lopatky  se  mi  částečně 

podařilo  obnovit  omezenou  kloubní  vůli.  Během cvičení  v  otevřeném a  uzavřeném 

kinematickém  řetězci  (viz  Provedení,  bod  5.)  je  občas  nutná  drobná  korekce 

ke správnému provedení  –  upozornit  pacienta,  aby příliš  neelevoval  ramena  k  uším 

a držel lopatky addukované k páteři a pohyb prováděl pomalu a plynule.

Den osmý: Pondělí 11.2.2013

Status praesens

Pacient  přichází  na  terapii  v  dobrém  rozpoložení,  bolesti  neguje,  cítí  se  svěží 

a připraven k rehabilitaci.

Vyšetření

1. Orientační vyšetření rozsahu pohybu v ramenních kloubech aktivně 

- omezený pohyb do ventrální flexe (140°), abdukce (110°) levého RK, bez bolesti

- mírně vnitřní (70°) a vnější (70°) rotace levého RK, bez bolesti

2. Vyšetření měkkých tkání pletence levé HK, zad a Cp

- mírně omezená posunlivost kůže a podkoží všemi směry v oblasti levé lopatky 

- zvýšený tonus horních vláken m. trapezius vlevo

3. Vyšetření kloubní vůle

- mírně omezená kloubní vůle levé lopatky při jejím kroužení
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Cíl dnešní terapeutické jednotky

- zvýšit protažitelnost kůže a podkoží v oblasti lopatky vlevo

- snížit zvýšený tonus m.trapezius vlevo

- obnovit omezenou kloubní vůli levé lopatky 

- zvýšit svalovou sílu oslabených svalů levého ramenního pletence, svalů lopatky 

- zvýšit rozsah pohybu v levém ramenním kloubu

Návrh terapie

- míčkování dle Jebavé v oblasti horních vláken m. trapezius vlevo

- TMT dle Lewita pro oblast levé lopatky

- PIR dle Lewita m. trapezius

- mobilizace dle Rychlíkové levé opatky 

- PNF pro levou lopatku

- cvičení v otevřeném a uzavřeném kinematickém řetězci

Provedení

1. Míčkování dle Jebavé oblasti horních vláken m. trapezius vlevo

2. TMT dle Lewita

- Kibblerova řasa na kůži a podkoží v oblasti levé lopatky

- PIR dle Lewita m. trapezius vlevo

3. Mobilizace dle Rychlíkové

- nespecifická mobilizace levé lopatky vleže na břiše

4. PNF pro lopatku

- levá lopatka, poloha vleže na boku, diagonály-  anteriorní elevace, posteriorní deprese, 

techniky pomalý zvrat a opakovaná kontrakce 

5. Cvičení v otevřeném a uzavřeném kinematickém řetězci pro horní končetinu

- poloha „na čtyřech“, pacient pomalu zvyšuje flexi v kolenou (provádí sed na paty), tím 

zároveň dochází k pohybu (zvyšuje se ventrální flexe) v ramenních kloubech a zase se 

vrací do výchozí polohy

- důraz je kladen na udržení správné pozice (rovná záda, dlaně opřeny celou plochou 
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o podložku pod úrovní ramen, kolena jsou od sebe vzdálena na šíři pánve)

- opakování 8-10x

Výsledek

Subjektivní

Pacient se po dnešní terapeutické jednotce cítí velmi dobře, pohyby (flexe, abdukce) 

v ramenním kloubu levé horní končetiny se mu daří provádět plynuleji. Bolest neguje. 

Objektivní

Zlepšila  jsem posunlivost  kůže  v  oblasti  levé  lopatky.  Podařilo  se  mi  snížit  napětí 

m. trapezius  vlevo  a  obnovit  kloubní  vůli  levé  lopatky.  Je  zjevné,  že  po  terapii  se 

pacientovi lépe pohybuje levou horní končetinou,  pohyb je plynulejší,  nevázne (a to 

nejvýrazněji do flexe a abdukce). Cviky je pacient již schopen provádět samostatně bez 

korekce terapeuta.

3.6  Výstupní kineziologický rozbor

Výstupní  kineziologický  rozbor  byl  proveden  v  pondělí  11.2.2013  po  ukončení 

terapeutické  jednotky.  Vyšetření  bylo  koncipováno  vzhledem  k  základní  diagnóze 

pacienta.

Aspekční vyšetření stoje

Zezadu

- báze na půl druhé délky chodidla pacienta, tedy mírné rozšíření

- paty jsou kulovité

- postavení v hlezenních a kolenních kloubech neutrální

- pravá dolní končetina v mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu

- Achillovy šlachy vyrýsované symetricky, zrůžovělé

- podkolenní rýha vpravo je níže

- pravá subgluteální rýha níže

- thorakobrachiální trojúhelníky symetrické

- pravá lopatka mírně prominuje
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- pravé rameno lehce níže oproti levému

- střední část m.trapezius vlevo mírně prominuje

- mírné skoliotické držení (sinistrokonvexní křivka v oblasti Thp)

- mírná semiflexe v loktech

- hlava je v mírném úklonu doprava

Zprava

- pravá dolní končetina v mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu

- kyčelním kloub je v ose s kolenním a hlezenním kloubem

- pupek a břišní svalstvo prominují

- horní končetiny v mírné semiflexi v loktech

- předloktí je v pronačním postavení

- mírná protrakce v ramenních kloubech

- předsunuté držení hlavy

- patrné oploštění páteře v bederním úseku

Zleva

- pravá dolní je v mírné zevní rotaci v kyčelním kloubu

- kyčelní kloub je v ose s kolenním a hlezenním kloubem

- pupek a břišní svalstvo mírně prominuje

- horní končetiny v mírné semiflexi v loktech

- předloktí v pronačním držení

- mírná protrakce v ramenních kloubech

- hlava je v protrakci

- patrné oploštění páteře v bederním úseku

Zpředu

- báze na šíři půl druhé délky chodidla pacienta, tedy mírné rozšíření

- postavení hlezenních a kolenních kloubů v neutrálním postavení

- pravá dolní končetina v mírně zevní rotaci v kyčelním kloubu

- levá patela směřuje lehce laterálně

- thorakobrachiální trojúhelníky symetrické

- ruce v pronačním držení

- pravé rameno lehce níže oproti levému

56



- hlava je v mírném úklonu doprava

Pánev

- cristae ve stejné výšce

- SIAS ve stejné výšce

- SIPS ve stejné výšce

- mírná anteverze pánve

Aspekční vyšetření chůze

chůze vpřed

- poměrně široká báze

- pravé chodidlo našlapuje spíše na celou nohu, minimálně pak přes zevní hranu 

chodidla k hlavičce I. metatarsu 

- levá noha se odvíjí od paty přes zevní hranu chodidla k hlavičce I. metatarsu

- délka kroku je symetrická

- rytmus chůze pravidelný, bez zvukových fenoménů

- pohyb horních končetin vychází z ramene

-  trup držen mírně toporně, s minimální rotací v Th-L páteři

chůze po špičkách

- provede

chůze po patách

- provede

chůze v podřepu

- provede

chůze se zavřenýma očima

- provede, chůze je pomalejšího charakteru, jde rovně
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Dynamické zkoušky páteře

Záklon

-  křivka páteře se nerozvíjí plynule, v oblasti střední Thp dochází ke mírnému zlomu

- bolest neguje

Úklon vlevo

- úklon neproveden plynule

- křivka páteře se nerozvíjí pozvolně, v oblasti střední Thp dochází k mírnému zlomu

- rozsah pohybu cca 30 cm

- bolest neguje

Úklon vpravo

- úklon neprovádí plynule

- křivka páteře se nerozvíjí pozvolně, v oblasti střední Thp dochází k mírnému zlomu

- rozsah pohybu je stejný jako při úklonu vlevo (tedy cca 30 cm)

- bolest neguje

Předklon

- křivka páteře se nerozvíjí plynule, v oblasti Lp je patrné oploštění

- pacientovi schází cca 15 cm k dotyku prsty podlahy

- bolest neguje

     

Vyšetření hybných stereotypů dle Jandy

Abdukce v ramenním kloubu

vlevo

- pohyb není proveden plynule, předčasně se zapojuj horní vlákna m. trapezius vlevo

vpravo

- bez patrných pohybových změn
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Klik, v provedení s lokty u těla 

- pacient nebyl schopen provést pohyb plynule, oproti vstupnímu vyšetření však pohyb 

dokončil

Goniometrické vyšetření horních a dolních končetin

Ramenní kloub - AP vlevo vpravo

Flexe 150° 170°

Extenze 30° 30°

Abdukce 120° 170°

Horizontální addukce 110° 120°

Horizontální abdukce 30° 30°

Zevní rotace 85° 85°

Vnitřní rotace 70° 90°

Ramenní kloub - PP vlevo vpravo

Flexe 150° 170°

Extenze 40° 40°

Abdukce 120° 90°

Horizontální addukce 110° 125°

Horizontální abdukce 30° 30°

Zevní rotace 85° 90°

Vnitřní rotace 75° 90°
Tabulka č. 16 Goniometrické vyšetření RK, Výstupní kineziologický rozbor

Loketní kloub - AP vlevo vpravo

Flexe 145° 150°

Extenze 0° 0°

Pronace 85° 85°

Supinace 80° 80°

Loketní kloub - PP vlevo vpravo

Flexe 145° 150°

Extenze 0° 0°

Pronace 85° 85°

Supinace 85° 85°
Tabulka č. 17 Goniometrické vyšetření LK, Výstupní kineziologický rozbor
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Zápěstí - AP vlevo vpravo

Palmární flexe 80° 80°

Dorsální flexe 70° 70°

Radiální dukce 15° 15°

Ulnární dukce 30° 30°

Zápěstí - PP vlevo vpravo

Palmární flexe 80° 80°

Dorsální flexe 70° 70°

Radiální dukce 15° 15°

Ulnární dukce 30° 30°
Tabulka č. 18 Goniometrické vyšetření zápěstí, Výstupní kineziologický rozbor

          

Hlezenní kloub - AP vlevo vpravo

Plantární flexe 45° 45°

Dorzální flexe 20° 20°

Inverze 35° 30°

Everze 30° 25°

Hlezenní kloub - PP vlevo vpravo

Plantární flexe 45° 45°

Dorzální flexe 20° 20°

Inverze 35° 35°

Everze 30° 30° 
Tabulka č. 19 Goniometrické vyšetření hlezna, Výstupní kineziologický rozbor

Krční páteř – AP vlevo vpravo

Flexe 40°

Extenze 40°

Lateroflexe 35° 45°

Rotace 45° 50°
Tabulka č. 20 Goniometrické vyšetření Cp, Výstupní kineziologický rozbor

Odporové zkoušky

M. supraspinatus 

(abdukce v ramenním kloubu)
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- provede bez bolesti, bilaterálně

M. infraspinatus 

(zevní rotace v ramenním kloubu)

- provede bez bolesti, bilaterálně

M. subscapularis 

(vnitřní rotace v ramenním kloubu)

-  provede bez bolesti, bilaterálně

M. biceps brachii 

(flexe v loketním kloubu)

-  provede bez bolesti, bilaterálně

Krční páteř

- provede flexi, extenzi, rotace bilaterálně symetricky, bolesti neguje

Vyšetření svalové síly dle Jandy

Lopatka vlevo vpravo

Addukce 4 5

Kaudální posunutí a add. 4 5

Elevace 4 5

Abdukce s rotací 4 5
Tabulka č. 21 Vyšetření svalové síly lopatky, Výstupní kineziologický rozbor
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Ramenní kloub vlevo vpravo

Flexe 5 5

Extenze 5 5

Abdukce s rotací 5 5

Extenze v abdukci 5 5

M. pectoralis major 5 5

Zevní rotace 5 5

Vnitřní rotace 5 5
Tabulka č. 22 Vyšetření svalové síly RK, Výstupní kineziologický rozbor

Loketní kloub vlevo vpravo

Flexe a. (m. biceps brachii) 5 5

          b. (brachioradialis) 5 5

          c. (brachialis) 5 5

Extenze 5 5

Předloktí vlevo vpravo

Pronace 5 5

Supinace 5 5
Tabulka č. 23 Vyšetření svalové síly LK, Výstupní kineziologický rozbor

Zápěstí vlevo vpravo

Flexe s addukcí 5 5

Flexe s abdukcí 5 5

Extenze s addukcí 5 5

Extenze s abdukcí 5 5
Tabulka č. 24 Vyšetření svalové síly zápěstí, Výstupní kineziologický rozbor

Hlezenní kloub vlevo vpravo

Plantární F m.triceps surae 5 5

Plantární F m. soleus 5 5

Supinace s dorsální flexí 5 5

Supinace s plantární flexí 5 5

Plantární pronace 5 5
Tabulka č. 25 Vyšetření svalové síly hlezna, Výstupní kineziologický rozbor
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Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy

Vyšetřovaný sval vlevo vpravo

m. trapezius 0 0

m. sternocleidomastoideus 0 0

m. pectoralis minor 0 0

m. pectoralis major část sternální dolní 0 0

m. pectoralis major část střední a horní 0 0

m. levator scapulae 0 0

Tabulka č. 26 Vyšetření zkrácených svalů, Výstupní kineziologický rozbor

Antropometrické vyšetření horních a dolních končetin dle Haladové

         

Horní končetina - délky vlevo vpravo

Délka paže a předloktí 61 cm 61 cm

Délka paže 35 cm 35 cm

Délka předloktí 26 cm 26 cm

Délka ruky 20 cm 20,5 cm

Horní končetina - obvody vlevo vpravo

Obvod paže relaxované 27 cm 27 cm

O. paže při kontrakci svalu 31,5 cm 30 cm

O. loketního kloubu 29 cm 27,5 cm

Obvod předloktí 26 cm 26 cm

Obvod zápěstí 17 cm 17 cm

O. přes hlavičky metakarpů 21 cm 22 cm
Tabulka č .27, Antropometrické vyšetření HKK, Výstupní kineziologický rozbor
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Dolní končetina - délky vlevo vpravo

Funkční 88 cm 88,5 cm

Anatomická 83 cm 84,5 cm

Délka stehna 43 cm 43,5 cm

Délka bérce 37 cm 38 cm

Délka nohy 29 cm 29,5 cm

Dolní končetina - obvody vlevo vpravo

Obvod kolena 41 cm 40 cm 

O. přes tuberostias tibie 32 cm 32,5 cm

Obvod lýtka 41 cm 42 cm

Obvod přes kotníky 25 cm 25,5 cm

Obvod přes nárt a patu 32 cm 32 cm

Obvod metatarsů 23 cm 24 cm
Tabulka č. 28 Antropometrické vyšetření DKK, Výstupní kineziologický rozbor

Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové

Lopatka, skapulothorakální skloubení

Vlevo

- kloubní vůle minimálně omezena, a to při krouživém pohybu lopatky

Vpravo

- kloubní vůle bez omezení

Akromioklavikulární skloubení

Vlevo

- kloubní vůle bez omezení

Vpravo

- kloubní vůle bez omezení

Sternoklavikulární skloubení

Vlevo

- kloubní bez omezení

Vpravo

- kloubní vůle bez omezení
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Ramenní kloub, glenohumerální skloubení

Vlevo

- kloubní vůle bez omezení

Vpravo

- kloubní vůle bez omezení

Loketní kloub

Vlevo

- kloubní vůle bez omezení 

Vpravo

- kloubní vůle bez omezení

Páteř

Cp

- kloubní vůle bez omezení ve všech segmentech, do všech směrů

C-Th přechod

- kloubní vůle bez omezení ve všech segmentech, do všech směrů

Žebra

- bez patologického nálezu

Palpační vyšetření měkkých tkání horních končetin, zad a Cp dle Lewita

vyšetření kůže a podkoží

- mírně zhoršená posunlivost kůže v oblasti lopatky vlevo (ve všech směrech)

vyšetření fascií horních končetin, zad a Cp

- bez reflexních změn

vyšetření svalů

- mírný hypertonus horních vláken m. trapezius vlevo
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- ostatní svaly horních končetin, zad a Cp v normotonu

vyšetření periostu horních končetin, zad, Cp

- bez reflexních změn

vyšetření jizev

horní končetina

- jizva o délce cca 7 cm a šířce cca 0,5 cm po operačním vstupu 

(ramenní kloub, proximální část humeru, anteromediálně)

- jizva je dobře protažitelná, posunlivá ve všech směrech

- bolest pacient neguje

dolní končetina

- jizva v oblasti hlezenního kloubu po operačním vstupu

- klidná, zhojená

- posunlivá ve všech smětrech

- protažitelná ve všech směrech

Neurologické vyšetření

Horní končetina

Čití  

Povrchové

Taktilní (C4, C5, C6, C7, C8) – normostezie, bilat.

Algické (C4, C5, C6, C7, C8) – normostezie, bilat.

Hluboké (vyšetřeno na akrech)

Polohocit – bez patologického nálezu, bilat.

Pohybocit – bez patologického nálezu, bilat.
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Reflexy

Reflex vlevo vpravo

Bicipitový normoreflexie normoreflexie

Tricipitový normoreflexie normoreflexie

Flexorový normoreflexie normoreflexie
Tabulka č. 29 Reflexy HKK, Výstupní kineziologický rozbor

Dolní končetina

Čití

Povrchové

Taktilní (L4, L5, S1) – normostezie, bilat.

Algické (L4, L5, S1) – normostezie, bilat. 

                   

Hluboké (vyšetřeno na akrech)

Polohocit – bez patologického nálezu, bilat.

Pohybocit – bez patologického nálezu, bilat.

Reflexy

        

Reflex vlevo vpravo

Patelární normoreflexie normoreflexie

Achillovy šlachy normoreflexie normoreflexie

Plantární normoreflexie normoreflexie
Tabulka č. 30 Reflexy DKK, Výstupní kineziologický rozbor

Závěr vyšetření

Během  terapeutických  jednotek  jsem  se  zaměřila  na  rehabilitaci  operované  horní 

končetiny  a  oblasti  s  touto  spojenými.  Před  zahájením  rehabilitace  byl  hlavním 

problémem  pacienta  omezený  aktivní  rozsah  pohybu  v  levém  ramenním  kloubu 

(do všech směrů, nejvíce však do ventrální flexe a abdukce), došlo k mírnému zvýšení 
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rozsahu pohybu do flexe,  abdukce,  rotací  i  extenze.   Pozorovatelná je mírná úprava 

hybného stereotypu Klik, pacient dříve nebyl schopen toto vyšetření provést, nyní již 

ano.  Dále  se  podařilo  obnovit  omezenou  kloubní  vůli  levého  glenohumerálního 

skloubení do všech směrů, částečně obnovit omezenou kloubní vůli levé lopatky (při 

jejím kroužení). Patrná změna je také u dříve oslabených svalů, kdy se povedlo u těchto 

svalů zvýšit sílu min. o jeden stupeň (konkrétněji viz tabulky č. 23, 24). 

3.7 Zhodnocení efektu terapie

Pacient  se  mnou  absolvoval  8  terapeutických  jednotek,  které  byly  koncipovány 

v souladu s jeho základní diagnózou, a to st. post  fractura collum chirurgicum humeri 

l.sin.,  kdy  veškeré  terapeutické  metody  a  postupy  byly  mnou  konzultovány  se 

supervizorem.  Terapie  proběhla  bez  komplikací  a  pacient  aktivně  a  ochotně 

spolupracoval. Během terapeutických jednotek jsem se snažila odstranit hlavní problém, 

se  kterým  pacient  přišel,  omezeným  rozsahem  pohybu  (aktivní  pohyb  do  flexe, 

abdukce, extenze i rotací) v levém ramenním kloubu. Dále jsem řešila reflexní změny 

na  měkkých  tkáních  kolem  levého  ramenního  pletence,  sníženou  svalovou  sílu, 

omezenou  kloubní  vůli  a  změněné  pohybové  stereotypy.  Byly  použity  techniky 

měkkých  tkání  dle  Lewita,  mobilizace  a manipulace  dle  Rychlíkové,  technika 

míčkování  dle  Jebavé,  PNF,  cvičení  v  otevřeném  a  uzavřeném  kinetickém  řetězci 

a pacient byl instruován k dosažení optimálních pohybových stereotypů. Po ukončení 

terapie  sleduji  změny v rozsahu aktivního pohybu levého ramenního kloubu, změny 

na měkkých tkáních v okolí pletence levé horní končetiny, zad a Cp, změny v omezení 

a obnovení kloubní vůle ramenního kloubu, AC a SC skloubení, žeber a Cp., změny síly 

svalů levé HK. Tyto změny blíže přehledně popisuji v následujících tabulkách (č. 31 

- 35).

Hybné stereotypy dle Jandy

Edukací  pacienta  o  autoterapii  a  instrukcemi  k  správnému  provádění  pohybu  došlo 

k částečné  úpravě  těchto  pohybových  stereotypů  a  obecně  ke  zvýšení  kvality 

prováděných  pohybů.  Před  zahájením  terapie  pacient  nebyl  schopen  provést  klik, 

po terapii již pohyb provedl, ale pohyb nebyl plynulý.
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Hybný stereotyp Před terapií 25.1.2013 Po terapii 11.2.2013

Abdukce v RK - vlevo již od první 1/ 3 

pohybu je patrná elevace 

ramene a předčasné 

zapojení m.trapezius

-  cca od 90° úklon hlavy 

vpravo

- pohyb není proveden 

plynule, předčasně se 

zapojuje m. trapezius vlevo

Klik, s lokty u těla Pacient  není  schopen 

provést.

- pacient nebyl schopen 

provést pohyb plynule, 

pohyb však dokončil
Tabulka č. 31 Hybné stereotypy dle Jandy, Zhodnocení efektu terapie

Vyšetření svalové síly dle Jandy

Před zahájením terapie byly oslabeny svaly kolem ramenního kloubu a levé lopatky 

metodou PNF se zaměřením na tyto svaly se mi podařilo docílit  zvýšení svalové síly 

těchto svalů.

Lopatka - levá Před terapií 25.1.2013 Po terapii 11.2.2013

Addukce 3 4

Kaudální posun s addukcí 3 4

Elevace 4 4

Abdukce s rotací 3 4
Tabulka č. 32 Vyšetření svalové síly lopatky, Zhodnocení efektu terapie

Rameno - levé Před terapií 25.1.2013 Po terapii 11.2.2013

Flexe 4 5

Extenze 4 5

Abdukce s rotací 4 5

Extenze v abdukci 4 5

m. pectoralis major 4 5

Zevní rotace 4 5

Vnitřní rotace 4 5
Tabulka č. 33 Vyšetření svalové síly dle Jandy – rameno, Zhodnocení efektu terapie
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Zkrácené svaly

Pacient měl před zahájením terapie jednotkově zkrácen m. trapezius vlevo, po terapii 

došlo k úplnému protažení tohoto svalu, a tedy odstranění zkrácení ze stupně 1 na 0.

Kloubní vůle

Vstupní vyšetření prokázalo značně omezenou vůli levé lopatky při jejím krouživém 

pohybu,  dále  byl  omezená  kloubní  vůle  levého  AC  a  SC  skloubení,  levého 

glenohumerálního  kloubu  a  II.  -  V.  žebra  vlevo,  konkrétní  směry  omezení  uvádím 

v následující tabulce.

Kloub Před terapií 25.1.2013 Po terapii 11.2.2013

Lopatka vlevo - omezená kloubní vůle při 

kroužení lopatkou, pohyb 

lopatky po žebrech vázne

- mírně omezená kloubní 

vůle při jejím kroužení, 

pohyb je plynulejší

AC skloubení vlevo - omezená kloubní vůle 

ventrálním a dorsálním 

směrem

- kloubní vůle bez omezení

SC skloubení vlevo - omezená kloubní vůle 

ventrálním a dorsálním 

směrem

- kloubní vůle bez omezení

Glenohumerální kl. vlevo - kloubní vůle omezena 

ventrodorsálně i 

kraniokaudálně

- kloubní vůle bez omezení

II. - V. žebra - bariéra, při výdechu - kloubní vůle bez omezení
Tabulka č. 34 Vyšetření kloubní vůle, Zhodnocení efektu terapie

Palpační vyšetření

V  den,  kdy  byl  proveden  vstupní  kineziologický  rozbor,  měl  pacient  sníženou 

protažitelnost  thorakodorsální  fascie  směrem kaudálním a  směrem kraniálním,  to  se 

po terapii změnilo a došlo k odstranění bariér a obnovení protažitelnosti fascie ve všech 

směrech. Dále byly svaly m. supraspinatus a horní a střední vlákna m. trapezius vlevo 

v hypertonu,  který se během terapeutických jednotek podařilo  odstranit  a  docílit  tak 

normotonu u obou zmiňovaných svalů.
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Goniometrické vyšetření RK

Omezený rozsah pohybu v levém ramenním kloubu byl hlavním problémem pacienta, 

během  terapie  došlo  k  mírnému  zvětšení  rozsahu  aktivního  pohybu  do  flexe, 

do abdukce,  extenze a rotací,  a to zejména díky metodě PNF a cvičení v otevřeném 

a uzavřením kloubním řetězci, kdy se pacient aktivně snažil zvětšovat rozsah pohybu 

v ramenním kloubu.

Ramenní kloub - levý Před terapií 25.1.2013 Po terapii 11.2.2013

Flexe 110° 150°

Extenze 25° 30°

Abdukce 90° 120°

Horizontální addukce 100° 110°

Horizontální abdukce 25° 30°

Zevní rotace 50° 85°

Vnitřní rotace 60° 70°

Tabulka č. 35 Goniometrické vyšetření RK aktivní pohyby, Zhodnocení efektu terapie

Před  terapií  měl  pacient  významně  omezený  rozsah  aktivního  pohybu  v  levém 

ramenním kloubu, a to nejvíce do flexe a abdukce a mírně do extenze a rotací. Během 

terapie jsem pracovala s tímto problémem v rámci daných možností a podařilo se mi 

tento omezený rozsah pohybu částečně zvýšit, jako přesněji popisuji výše. Dále jsem se 

věnovala  přidruženým  problémům  souvisejícím  s  aktuálním  zdravotním  stavem 

pacienta  a  vztahujícím  se  k  jeho  základní  diagnóze,  kdy  se  mi  podařilo  obnovit 

omezenou kloubní vůli,  snížit  tonus hypertonických svalů a odstranit  reflexní změny 

na měkkých tkáních. Pacient byl během terapeutických jednotek edukován o autoterapii 

a byly mu podány instrukce ke správnému držení těla a provádění pohybů v ramenním 

kloubu. Celkem vzato, částečně se mi tedy podařilo odstranit hlavní problém, nicméně 

pacientův zdravotní stav se během terapii příliš neměnil. Na každé terapeutické jednotce 

jsem řešila  stále  se  opakující  reflexní  změny v  oblasti  pletence  horní  končetiny,  se 

kterými  jsem pracovala  zvolenými  metodami  (viz  výše),  bohužel  to  vždy mělo  jen 

krátkodobý  účinek.  Po  konzultaci  se  supervizorem  jsem  nahlédla  do  pacientovy 

dokumentace a měla jsem možnost vidět rentgenový snímek operovaného ramene, kdy 

jsme se spolu se supervizorem shodli, že je velice pravděpodobné, že část osteosyntézy 
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pacienta dráždí v oblasti hlavice humeru, a proto okolní tkáně mohou neustálě reagovat 

reflexními  změnami,  jež  jdou  pouze  dočasně  odstranit .Pro  odstraňování  těchto 

reflexních změn jsem volila míčkování dle Jebavé a techniky měkkých tkání dle Lewita. 

Míčkováním  dle  Jebavé  jsem  se  snažila  ovlivnit  hypertonické  svaly,  nejčastěji 

m. trapezius,  to  se  ukázalo  jako  velmi  dobré,  usnadnilo  to  další  práci  s  měkkými 

tkáněmi.  Lewit  (2003) uvádí,  že  nejdůležitější  funkcí,  kterou normalizujeme pomocí 

měkkých technik, je posuvnost a protažitelnost hlubokých fascií. V terapii jsem tedy 

velmi často využívala protažení hlubokých fascií dle Lewita a také PIR na hypertonické 

svaly. Tyto metody byly velmi účinné, výsledek byl znát již na konci dané terapeutické 

jednotky, ovšem účinek byl bohužel pouze krátkodobějšího charakteru, protože obvykle 

na  další  terapeutické  jednotce  (za dva  dny)  byl  stav pacienta  obdobný.  K obnovení 

omezené kloubní vůle jsem využívala mobilizací dle Rychlíkové,  s nimiž jsem měla 

největší  zkušenosti  a  které  se  jevily  jako  okamžitě  účinně,  nicméně  stejně  jako 

u techniky měkkých tkání byl jejich účinek také pouze krátkodobý a obnovená kloubní 

vůle byla opakovaně omezována. Nejvíce jsem omezení pozorovala u levé lopatky, kdy 

při  její  nespecifické  mobilizace  ani  na  poslední  terapeutické  jednotce  nedošlo 

k úplnému obnovení kloubní vůle. Tyto stále se opakující stavy si vysvětluji možným 

strukturálním porušením, o kterém jsem se zmiňovala výše. Pro sníženou svalovou sílu 

svalů  levého  ramenního  pletence  a  lopatky  jsem  zvolila  metodu  propriceptivní 

neuromuskulární  facilitace,  kterou  jsem  shledala  jako  velmi  účinnou,  neboť  došlo 

ke zvýšení  svalové  síly  oslabených  svalů  o  stupeň,  jak  popisuji  výše.  Ke  zvýšení 

sníženého rozsahu pohybu v levém ramenním kloubu jsem pacienta zaučila ke cvičení 

v otevřeném a uzavřeném kinematickém řetězci, jež bylo z jeho strany shledáno vhodně 

zvoleným. Shrnula bych to tak, že terapie byla zvolena vždy vzhledem k aktuálnímu 

stavu pacienta vhodně, protože v daný okamžiku mu ulevila od konkrétního problému 

a odstranila  aktuální  reflexní  změnu  na  měkké tkáni,  bohužel  se  nepodařilo  ovlivnit 

pacientův stav dlouhodoběji tak, aby se již vznik reflexních změn neopakoval. I přesto 

jsem však dosáhla určitých výsledků - došlo ke zvýšení svalové síly oslabených svalů 

levého  ramene  a  lopatky a  ke zvýšení  omezeného  rozsahu  pohybu  do  všech  směrů 

v levém ramenním kloubu,
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4 ZÁVĚR

Zpracování  této  práce  mi  pomohlo  lépe  nahlédnout  do  oblasti  fraktur  pažní  kosti. 

Rozšířila  jsem  své  vědomosti  o  jejich  rozdělení,  diagnostice,  terapii  a  rehabilitaci. 

Včasná  a  intenzivní  rehabilitace  je  po  frakuře  proximálního  humeru  velmi  důležitá, 

protože spolu s ergoterapií pomáhá pacientovi vrátit se do běžného i pracovního života. 

Výběr  fyzioterapeutických  metod  a  velikost  zátěže  by  měly  být  individuální. 

Stanoveným  cílem  bylo  zpracování  případové  studie  pacienta  s  touto  diagnózou 

na základě teoretických znalostí o této problematice, uplatnění dovedností a zkušeností 

ve stanovení  rehabilitačního  plánu,  s  následnou  terapií  respektující  individualitu 

pacienta.  Stanovené cíle byly splněny.  Za důležité považuji to, že za dobu mé práce 

s pacientem  se zlepšil omezený rozsah pohybu do flexe a abdukce v levém ramenním 

kloubu.  Samostatná  dlouhodobá  práce  s  pacientem  a  s  možností  konzultace 

na pracovišti nebo ve škole pro mě byla velkým přínosem, jak z hlediska odborného, tak 

z hlediska osobního. 
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