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Abstrakt: 

Název práce: Rehabilitace po totální endoprotéze ramenního kloubu              

Cíle práce: Potvrzení hypotéz, zda existuje závislost úspěšnosti operačního výkonu dle 

typu indikace, věku  pacienta a dominanci operované horní končetiny. Na závěr je 

porovnání dosažených výsledků se zahraničními pracemi. 

Metoda: Klinická část je zpracována pomocí standardizovaných dotazníků s 34mi 

pacienty z rehabilitačního zařízení Medicentrum, a.s., Praha. Porovnávána jsou data 

stavu 3 měsíce po operaci totální endoprotézy ramenního kloubu s  předoperačním 

stavem získaným restrospektivně ve stejné době. 

Výsledky: Výsledky prokazují vliv jednotlivých indikací, věku a dominance operované 

horní končetiny na úspěšnost operace totální endoprotézy ramenního kloubu. 

Klí čová slova: totální endoprotéza, ramenní kloub, rehabilitace 

 

 

Abstract: 

Title : Rehabilitation after the shoulder joint arthroplasty 

Objectives: Confirmation of the hypothesis that there is a correlation between success 

of the surgery and the type of indication, age of the patient and the dominance of the 

operated  upper extremity. At the end is the comparation of our achievements with 

foreign studies. 

Method: The clinical part was processed using standardized questionnaire with 34 

patients from the rehabilitation clinic Medicentrum at Praha.  This part compares the 

data 3 months after total shoulder arthroplasty with preoperative condition obtained 

restrospective at the same time. 

Results: The results show influence of the indications, age of the patient and dominance 

of the operated upper extremity on the successfulness after total shoulder arthroplasty. 

Key words: arthroplasty, shoulder joint, rehabilitation 
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1 Úvod 

1.1 Problematika totální endoprotézy ramenního kloubu 

Totální endoprotéza ramenního kloubu není tak častá operace jako jsou náhrady 

kloubu kyčelního či kolenního, ale i v této oblasti se již dnes na mnoha ortopedických 

odděleních stala standardní operací. Důvodů proč ramenní kloub není operován 

v takovém množství, je hned několik. Zaprvé ramenní kloub není kloubem nosným, 

proto se zde degenerativní změny objevují později a ne tak intenzivně jako na kloubech 

dolních končetin. Dalším z důvodů je, že pohyb v ramenním kloubu může člověk 

kompenzovat v jiných kloubech jako např. kloubem loketním či souhybem ramene s 

lopatkou. V současnosti si operace totální náhrady ramenního kloubu buduje 

nezastupitelné místo k řešení poruch ramenního kloubu. Tedy nejen k řešení stavů po 

nerekonstruovatelných zlomeninách proximální části humeru, ale též artrotické změny, 

nekróza hlavice pažní kosti, revmatoidní artritida či nádory proximální části humeru. 

K  provedení úspěšné implantaci endoprotézy, je nutná dobrá stabilita ramenního 

kloubu, což zajišťuje převážně tzv. manžeta rotátorů. Další podmínkou je dostatečný 

zbytek humeru, do kterého se endoprotéza vkládá. Pro zachování pohybu jsou potřeba 

funkční svaly, zvláště m. deltoideus. 

Při této operaci je velmi důležitá spolupráce s pacientem, jelikož je třeba 

následná a dlouhodobá rehabilitace. V případě nespolupracujícího pacienta hrozí četné 

komplikace. 

Jednoduše lze endoprotézy ramenního kloubu rozdělit na tzv. povrchové, kdy se 

nahrazuje pouze povrchová část hlavice. Druhou variantou je tzv. cervikokapitální 

endoprotéza a třetím typem je vlastní tzv. totální náhrada ramenního kloubu. V dnešní 

době je stále více využívanou tzv. reverzní endoprotéza ramene, kdy do místa jamky na 

lopatce se vkládá hlavice a do pažní kosti (tj. místo hlavice) jamka. 

Po operaci následuje rehabilitace, kterou řídí sám operatér, dle svého uvážení. 

Jejím cílem je obnovení svalové síly, rozsahu pohybu a návrat k běžným denním 

činnostem, jež bývají před operací omezeny. Rehabilitace je dlouhodobá, někdy trvající 

až rok, což je třeba si uvědomit a zvážit při rozhodnutí k operačnímu řešení.  
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1.2 Obecná část 

1.2.1 Anatomie ramenního kloubu  

Horní končetina (membrum superius) je komunikační orgán, který nám 

umožňuje spojení s okolím i s vlastním tělem. Její pohyblivost je nenapodobitelná, 

jemně odstupňovaná a typově diferencovaná. 

Pletenec horní končetiny, který končetinu připojuje k trupu, je mimořádně 

pohyblivý. Volná končetina je řetězcem různě se pohybujících segmentů. Kořenový 

kloub horní končetiny- ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem těla a umožňuje 

rozsáhlý pohyb celé horní končetiny a s pomocí kloubu loketního může končetina měnit 

svou délku (Dylevský, 2009). 

Pletenec horní končetiny je neúplný a horizontálně uložený pás kostí, který 

zepředu uzavírá hrudní kost, vzadu je kruh otevřený, vyplněn pouze svaly. Kostěné 

segmenty pletence jsou spojeny dvěma „pravými“ klouby, ale specifická úprava 

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

pohyblivých spojů. Tím se zvyšuje pohyblivost končetiny, ale zároveň stoupají nároky 

na svalový korzet pletence. 

Pasivními komponentami jsou klíční kost, lopatka, hrudní kost a jejich spojení, 

aktivní komponentu pletence tvoří jeho svaly (Dylevský, 2009). 

 

1.2.1.1 Kosti pletence horní končetiny 

Scapula-lopatka 

Je plochá kost trojúhelníkového tvaru. Nacházející se na dorzální straně lidského 

těla v oblasti 2.-7. žebra. Je spojena s claviculou, klíční kostí a spolu dohromady tvoří 

pletenec horní končetiny. Dále tvoří kloub ramenní spojením s humerem, kostí pažní 

(Dylevský, 2009). 

Má tři okraje margo lateralis, medialis a superior, kde se nachází incisura 

scapulae, která je doplněna o ligamentum transversum a prochází zde nervus 

suprascapularis. Směrem k hornímu úhlu přechází v processus coracoideus, na který se 

kromě vazů upíná m. biceps humeri- caput breve a m. coracobrachialis. Na margo 

medialis se upínájí mm. rhomoidei a m. serratus anterior. Na laterální okraji začínájí 
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svaly m. teres major a m. teres minor (Čihák, 2011; Dylevský, 2009; Marieb, Mallat, 

2005). 

Dále popisujeme přední konkávní plochu, facies anterior neboli costalis a zadní 

konvexní plochu, facies posterior. Facies costalis tvoří prohloubeninu fossa 

subscapularis, kde se upíná stejnojmenný sval. Naopak facies posterior je mírně zvlněná 

a je rozdělena spinou scapulae, která probíhá od vnitřního okraje k zevnímu úhlu a 

přechází v acromion, kde se kloubně spojuje s claviculou (Dylevský, 2009; Moore, 

Dalley, 2006).  

 

Clavicula-klíční kost 

Je štíhlá, 12-16 cm dlouhá kost, která transverzálně spojuje hrudní kost s 

akromionem lopatky, rozlišujeme dva konce: extremitas sternalis a acromialis. Hmatná 

je klavikula zepředu v celé své délce (Čihák, 2011; Petrovický, 2007). 

 

Humerus-kost pažní 

Pažní kost (humerus) je typická dlouhá kost s trubicovitým tělem a se dvěma 

klouby na koncích. Proximální konec kosti-hlavice (caput humeri) má kulovitou kloubní 

plochu. Tzv. anatomickým krčkem je hlavice oddělena od velkého a malého hrbolku 

(tuberculum majus et minus). Oba hrboly jsou místem úponu svalů. Dále na humeru 

můžeme najít collum chirurgicum, což je zeštíhlení humeru pod oběma hrboly. Název 

nese z důvodu častých zlomenin. Tělo pažní kosti je nahoře válcovité a asi v polovině 

své délky nabývá trojboký tvar. V polovině pažní kosti je nápadná drsnatina (tuberositas 

deltoidea), na kterou se upíná stejnojmenný sval. Sulcus nervi radialis se táhne po zadní 

straně těla humeru šikmo shora z vnitřní strany distálně a zevně. Tudy sestupuje kolem 

humeru n.radialis a a. profunda brachii. Distální konec pažní kosti se příčně rozšiřuje v 

condylus humeri, má dvě kloubní plochy a to vnitřní - trochleu humeri a zevní- 

capitulum humeri. Na zadní straně je fossa olecrani. Zevní okraj humeru se vyklenuje v 

epicondylus lateralis a vnitřní okraj kosti vybíhá v dobře hmatatelný epicondylus 

medialis. 

 



 

12 

1.2.1.2 Klouby pletence ramenního  

Pletenec horní končetiny je k osové kostře připojen klouby: art. 

sternoclavicularis a art. acromioclavicularis, dále do spojů pletence horní končetiny 

řadíme art. humeri a dvě tzv. funkční spojení - scapulothorakální a subakromiální 

(Dylevský,2009). 

 

Articulatio sternoclavicularis 

Spojuje facies articularis sternalis claviculy s incisura clavicularis na manubrium 

sterni. Jedná se o složený kloub, kdy mezi dvěma kostmi je vložen discus articulari z 

vazivové chrupavky. Kloubní pouzdro je tuhé a krátké, zesilují ho ligamenta: lig. 

sternoclavicularis anterius et posterius, lig. interclaviculare a lig. costoclaviculare 

(Čihák, 2011). 

 

Articulario acromioclavicularis 

Spojuje zevní konec claviculy s acromionem. Kloubní pouzdro je kraniálně 

zesíleno ligamentem acromioclaviculare. Ligamentum coracoacromiale spojuje proc. 

coracoideus s acromionem jako silný vaz nad ramenním kloubem. Omezuje upažení v 

ramenním kloubu tím, že se abdukce humeru o pevný vaz zastaví na horizontále (Čihák, 

2011). 

 

Articulario humeri 

Je svým geometrickým typem kloub kulovitý volný. Kloubní hlavici tvoří caput 

humeri, jamku- cavitas glenoidalis scapulae.  

Labrum glenoidale neboli chrupavčitý lem, rozšiřuje rozsah jamky. Ta je však 

mnohem menší než hlavice. Kloubní pouzdro začíná po obvodu jamky a upíná se ke 

collum anatomicum humeri. Na přední straně se z pouzdra vychlipuje synoviální 

membrána do sulcus intertubercularis, podél šlachy dlouhé hlavy bicepsu brachii. 

Zesílení pouzdra vytvářejí šlachy a vazy kolem něho. 
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Šlachy zesilující pouzdro patří k těmto svalům: m. supraspinatus, m. 

infraspinatus, m. teres minor a m.subsapularis. Soubor svalů a šlach zesilující pouzdro 

se klinicky označuje jako rotátorová manžeta. 

Vazy ramene jsou lig. coracohumerale, lig. glenohumeralia a lig. 

coracoacromiale. V místech tlaku a tření se při kloubním pouzdru, mezi ním a okolními 

útvary vytvářejí bursae mucosae. 

 

1.2.1.3 Svaly ramenního kloubu 

Spinohumerální svaly 

Svaly ramenního kloubu jsou velmi početné. Jsou to především svaly široké, 

jdoucí od páteře na humerus či na lopatku.  

Musculus trapezius   

Propojuje hlavu s osovým orgánem. Je to rozsáhlý trojúhelníkovitý sval se 

základnou probíhající kolem krční a hrudní páteře. Ovládá především pohyb lopatky, 

kterou současně při kontrakci všech jeho svalových složek přitlačuje k hrudní stěně a 

fixuje ji. Sestupná část posunuje lopatku nahoru a mediálně. Střední část addukuje 

lopatku k páteři a tlačí ji proti hrudníku. Vzestupná část provádí depresi lopatky. 

Současná kontrakce vzestupné a sestupné části rotuje jamku ramenního kloubu nahoru a 

umožňuje vzpažení horní končetiny. Funkční porucha m. trapezius významně funkčně 

ovlivňuje držení hlavy i celé horní poloviny těla (Dylevský, 2009, Kapandji, 2007). 

 

Svaly ramenní a lopatkové 

Musculus latissimus dorsi 

Je to rozsáhlý, plochý sval, který pokrývá převážnou část zádové krajiny. 

Musculus latissimus dorsi provádí addukci, extenzi a vnitřní rotaci paže. Při opoře o 

horní končetiny zvedá trup, uplatňuje se také při výdechu (Dylevský, 2009). 
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Musculi rhomboidei 

Musculus rhomboideus major et minor tvoří tenkou vrstvu od trnů dolní krční a 

horní hrudní páteře k vnitřnímu okraji lopatky. Svaly mají paralelní snopce. Přitahují 

lopatku směrem k páteři s její současnou zevní rotací (Čihák, 2011; Véle, 2007). 

 

Musculus levator scapulae  

Je štíhlý sval jdoucí od horní krční páteře k hornímu úhlu lopatky. Zvedá její 

úhel, zpevňuje ramenní pletenec a účastní se na laterální flexi a na rotaci krční páteře.  

 

Thorakohumerální svaly 

Musculus pectoralis major 

Má celkem tři části: pars clavicularis, která se účastní na ventrální a horizontální 

flexi a na addukci a vnitřní rotaci paže. Pars sternalis a pars abdominalis provádějí 

extenzi, addukci, horizontální flexi a spolu působí na vnitřní rotaci paže. 

 

Musculus pectoralis minor 

Sval, který spojuje žebra (costae II-IV) s processus coracoideus na lopatce. 

Provádí depresi ramenního pletence a lopatky. 

 

Musculus subclavius 

Spojuje první žebro s klíční kostí. Provádí depresi ramenního pletence a lopatky. 

 

Musculus serratus anterior 

Spojuje žebra (costae II-IV) s lopatkou. Podílí se na abdukci paže, umožňuje 

vzpažení, fixuje a stáčí lopatku dolním úhlem laterálně. Při vyřazení svalu (nejčastěji 

porucha inervace) vzniká tzv. scapula alata a pohyb horní končetiny je značně omezen. 

Horní část zvedá horní úhel lopatky, střední část je antagonistou transverzálních snopců 

m. trapezius a dolní část umožňuje vzpažení nad horizontálu. Dále zajišťuje zkřížené 

pohyby mezi paží a trupem přes šikmé břišní svaly (Dylevský, 2009, Kapandji, 2003). 
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Ramenní a lopatkové svaly 

Musculus deltoideus 

Spojuje klíční kost s lopatkou a s humerem. Má tři funkčně odlišné části. Přední 

část provádí ventrální flexi paže, působí horizontálně při addukci, anteverzi ramene, 

abdukci a vnitřní rotaci paže. Střední část zajišťuje abdukci paže. Zadní část provádí 

horizontální extenzi, podporuje extenzi a zevní rotaci paže. Přední a zadní vlákna 

stabilizují hlavici v jamce. Tonus tohoto svalu přispívá k udržení hlavice glenoidálního 

kloubu v kloubní jamce a tím přispívá ke stabilizaci ramenního kloubu. 

 

Musculus supraspinatus 

Je silný objemný sval vyplňující fossa supraspinata spojující lopatku s humerem. 

Iniciuje abdukci paže do 90° stupňů a je pomocným rotátorem paže. Sval fixuje hlavici 

pažní kosti. Tato fixace je důležitá pro stabilitu ramenního kloubu. Novější 

kineziologické studie ukazují dominantní roli m. supraspinatus při prostorové stabilizaci 

hlavice humeru a zpochybňují význam m. deltoideus pro udržení hlavice pažní kosti v 

kloubní jamce. 

 

Musculus infraspinatus 

Spojuje lopatku s humerem a provádí zevní rotaci s pomocnou addukcí. 

 

Musculus teres minor 

Působí podobně jako m. infraspinatus. Provádí zevní rotaci s mírnou addukcí 

paže. 

 

Musculus teres major 

Je silný vřetenovitý sval uložený v dolní třetině lopatky. Provádí extenzi, 

addukci, horizontální extenzi a vnitřní rotací paže. 
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Musculus subscapularis 

Spojuje lopatku s humerem. Provádí vnitřní rotaci paže a působí při flexi, 

abdukci, addukci a horizontální flexi paže. 

Mm. supraspinatus, infraspinatus, teres minor a subscapularis tvoří tzv. manžetu 

rotátorů (rotator cuff), která zpevňuje a chrání ramenní kloub a nastavuje polohu hlavice 

humeru v glenoidální jamce, účastní se tím na centraci kloubu, brání subluxaci 

ramenního kloubu a podílí se též na vzpřímeném držení těla. Nejvíce zatíženým 

článkem manžety rotátorů je úponová část m. subscapularis, kdy tato šlacha je při 

abdukci vtlačována mezi velký hrbol humeru a acromion. Přetížení manžety (především 

při sportovních aktivitách) vede k bolesti ramene a omezení pohybů s rotační složkou 

(Dylevský, 2009). 

 

Svaly paže 

Jsou to především pomocné a fixační svaly ramenního kloubu. 

Musculus biceps brachii 

Je to dvoukloubový, dlouhý, vřetenovitý sval na přední straně paže. Má dvě 

hlavy: caput longum, která spojuje lopatku s radiem a provádí abdukci. Druhá část caput 

breve, krátká hlava, provádí addukci paže. 

 

Musculus coracobrachialis 

Spojuje lopatku s humerem a provádí horizontální flexi, spolupůsobící při flexi, 

addukci vnitřní i zevní rotaci paže. 

 

Musculus brachialis 

Je hluboký sval pažní, krytý průběhem m. biceps brachii. Sval propojující 

distální část humeru s ulnou. Je to pomocný sval při flexi paže. 
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1.2.2 Kineziologické aspekty ramenního kloubu  

Ramenní kloub tvoří spojku mezi osovým orgánem a horní končetinou. Horní 

končetiny jsou uchopovacím a manipulačním orgánem člověka a slouží k sebeobsluze, 

práci i ke komunikaci. 

Pro spolehlivou činnost vyžadují horní končetiny spolupráci osového orgánu pro 

zajištění stabilní polohy těla při manipulaci. Zahrnuje oblast ramenního pletence kolem 

ramenního kloubu s příslušnými svaly a patří do sféry podpůrné a zabezpečovací 

hybnosti hrubé motoriky (Véle, 2006). 

Pletenec horní končetiny je mimořádně pohyblivý. Kořenový kloub horní 

končetiny-ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem těla (Dylevský, 2009).  

Z hlediska kineziologie se skládá pletenec horní končetiny z pasivní 

komponenty a aktivní komponenty. Pasivní komponentu tvoří klíční kost, lopatka a 

jejich spojení. Svaly tvoří komponentu aktivní. Celý systém kostí, spojů a svalů 

pletence je vystaven tahovému i tlakovému zatížení. Větší tahová zátěž se přenáší do 

sternoclaviculárního kloubu, jehož napjaté pouzdro se stává zdrojem signálů, 

reflektoricky aktivující trapézový a prsní sval. Při této aktivaci oba svaly táhnou klíční 

kost ke sternu. 

Tlaková zátěž obvykle směřuje do fossa glenoidalis a prostřednictvím lopatky, 

resp. jejich vazů, je přenášena na první žebra. Pohybové transmise hrají proto 

významnou roli nejen v mechanismech traumatizace jednotlivých složek pletence, ale i 

skeletu horních partií hrudníku (Dylevský, 2009). 

 

1.2.2.1 Pohyby v ramenním kloubu 

Ramenní pletenec je složitý komplex skládající se z kulového kloubu 

glenoidálního a z kloubů acromioclaviculárního, sternoclaviculárního a 

scapulothorakálního, který umožňuje pohyb lopatky po hrudníku. Tuto skupinu 

doplňuje ještě „kloub subdeltový“, ve kterém dochází při abdukci paže k řasení kloubní 

burzy, který bývá často zdrojem bolesti v rameni při zvednutí paže (Véle, 2006). 

Pohyby v glenoidálním kloubu jsou značné ve srovnání s klouby acromiclaviculárním a 

sternoclaviculárním. 
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Scapulothorakální a subdeltový kloub nejsou sice kloubním spojením v pravém 

smyslu, avšak jedná se o třecí plochy, které se mohou stát zdrojem potíží (Véle, 2006). 

 

Abdukce paže  

Abdukci v ramenním kloubu zajišťuje m.deltoideus, m. supraspinatus a m. 

serratus anterior. Pomocné svaly jsou m. infraspinatus, m. pectoralis major a m. biceps 

brachii (caput longum). Pohyb stabilizuje m.trapezius. Abdukce paže probíhá ve čtyřech 

fázích. V prvé fázi do 45° se na začátku uplatňuje spíše m. supraspinatus než m. 

deltoideus, později si role vymění. Ve druhé fázi od 45° do 90° převládá již více činnost 

m. deltoideus. Ve fázi třetí 90°-150° se účastní m. trapezius a m. serratus anterior. Ve 

čtvrté fázi do 180° se připojují trupové svaly se svými dlouhými smyčkami, což vede ke 

zvýšení bederní lordózy a úklonu. 

 

Addukce paže 

Addukce je přitažení horní končetiny ke střední ose těla do kontaktu s tělem. 

Addukci v ramenním kloubu zajišťují m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m. teres 

major. Pomocnými svaly m. teres minor, m. subscapularis a m. triceps brachii. 

 

Flexe paže 

Probíhá rovněž několika fázemi. První fáze do 60° se zapojuje přední část m. 

deltoideus, m. coracobrachialis a klavikulární část m. pectoralis major. Činnost brzdí m. 

teres major, m. teres minor a m. infraspinatus. Druhá fáze je 60°-90°, tvoří přechod do 

třetí fáze (90°-120°), kde se přidávají m.trapezius a m.serratus anterior. Ty brzdí činnost 

m. latissimus dorsi a kostosternální části m. pectoralis major. Ve čtvrté fázi 120°-180° 

spolupracují trupové svaly. 

Pomocnými svaly jsou m. pectoralis major a m. deltoideus. 

 

Dorzální flexe (extenze) paže 

Je pohyb horní končetiny vzad, přičemž dlaň směřuje k tělu. Rozsah tohoto 

pohybu je mezi 20°-40°. Na extenzi v ramenním kloubu se podílí m. latissimus dorsi, m. 
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teres major a m. deltoideus. Pomocnými svaly jsou hlavně m. triceps brachii (caput 

longum), m. teres minor, m. subscapularis a m. pectoralis major. 

 

Rotace paže 

Vnitřní rotaci působí m. latissimus dorsi, m. teres major, m. subscapularis a m. 

pectoralis major. Vnější rotace vzniká činností m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. 

subscapularis a m. teres minor. Při rotačních pohybech se pohybuje i lopatka. Rozsah 

obou rotací je 40°-45°. 

 

Pohyb lopatky 

Pohyb lopatky je závislý na pohybech v ramenním kloubu. Spolupracuje na 

čtyřech pohybech v rameni- flexe, extenze, abdukce, addukce. Čím více se pohyb 

přiblíží krajní poloze, tím více se na tomto pohybu zúčastňuje lopatka.  

Kromě toho má však i své vlastní pohyby. K vlastním pohybům lopatky patří 

zasunutí (retrakce) lopatky směrem k páteři, vytažení (protrakce) lopatky ramenním 

kloubem dopředu, zdvižení (elevace), potlačení (deprese) lopatky a samozřejmě i rotace 

lopatky, která se uskutečňuje otáčením kolem osy, tak že kloubní jamka hledí buď 

dopředu nahoru nebo dozadu dolů (Véle, 2006). 

 

1.2.3 Základní biomechanika ramenního kloubu 

Ramenní kloub je největší kloub horní končetiny a současně je to kloub s 

největším rozsahem pohybů v celém těle, které jsou možné ve značném rozsahu ve 

všech směrech. Všechny pohyby vznikají kombinací tří základních pohybů. Jde tedy o 

abdukci - addukci, flexi - extenzi, vnitřní - vnější rotaci. Souhrnný pohyb v ramenním 

pletenci je však složitější a podílí se na něm ramenní pletenec jako celek, tedy kost 

pažní (humerus), klíční kost (clavicula), lopatka (scapula) a hrudní stěna. Tyto struktury 

jsou mezi sebou pohyblivě spojeny klouby pravými, glenohumerální, 

acromioclaviculární a sternoclaviculární a klouby nepravými (funkčními), 

thorakoscapulární a subakromiální kloub (Bartoníček, Heřt, 2004). 
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Na rozdíl od většiny kloubů je význam vazivového aparátu malý a hlavní úlohu 

zde hrají svaly a šlachy kolem kloubu. Tato svalová skupina vykonávající pohyb v 

ramenním kloubu zahrnuje 21 svalů, které pohybují kostrou pletence pažního vzhledem 

k hrudníku. Některé ze svalů této skupiny pracují i jako pomocné svaly dýchací 

(Konvičková, Valenta, 2000). 

 

1.2.3.1 Mechanismus a uspořádání ramene 

Mechanismus lidského ramene zahrnuje 16 a více svalů, tři klouby, tři kloubní 

vazy a vazby, týkající se hrudníku a lopatky. Lopatka a klíční kost tvoří ramenní 

pletenec. Počet mechanických funkcí horní končetiny je neohraničený (Obr.č.1). Toto 

uspořádání umožňuje velkou mobilitu a stabilitu, což znamená, že ramenní kloub 

považuje za dynamický stabilní systém (Janura, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 1: Schéma ramenního pletence (Bartoníček, Heřt, 2004) 

 

Kosti pletence horní končetiny jsou uvažovány jako tuhá tělesa (klíční kost, 

lopatka, pažní kost). Zalomený tvar claviculy je upevněn k hrudní kosti vázaným 

kloubem a podobně i k lopatce. Clavicula dovoluje lopatce prokluzovat a otáčet se na 

zadní části hrudníku. Při pohybu paže v rovině lopatky se přibližně 1/3 abdukce 

uskuteční mezi lopatkou a hrudníkem. Na počátku pohybu klíční kosti se natáčí asi o 

50° a zvedá se o 4° na každých 10° abdukce paže. Uvedený složitý pohyb se nazývá 

humero-skapulární rytmus. Sternoclavikulární a akromioclaviculární klouby jsou 

modelovány jako klouby kulové. Humeroskapulární kloub je složitější struktura. 

Hlavice netvoří kulovou plochu a je centrována v jamce skupinou vazů, které tvoří 
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otočnou manžetu. Okamžitý střed rotace se v průběhu pohybu mění (Konvičková, 

Janura, 2000). 

 

1.2.3.2 Biomechanický model ramenního kloubu  

Biomechanický model můžeme rozdělit na otevřený a uzavřený (Obr.č.2). Za 

uzavřený kinematický řetězec považujeme spojení vícekloubových svalů, klíční kosti a 

lopatky s hrudníkem. Otevřeným řetězcem myslíme klíční kost a lopatku, které tvoří 

rám a pažní kost pohybující se článek (Konvičková, Janura, 2000). 

 

Obr.č. 2: Biomechanický model ramenního kloubu (Bartoníček, Heřt, 2004) 

 

1.2.3.3 Stupeň volnosti ramenního kloubu 

Stupně volnosti (degrees of freedom, DOF) specifikují pozici a orientaci 

každého 3D objektu. DOF jsou definovány jako základní nezávislé veličiny, které 

popisují stav systému. Jsou to základní veličiny směru posuvu a rotace, kterými se může 

těleso pohybovat. Tyto směry a rotace jsou odvozeny od základního souřadnicového 

systému.  

Každý kloub v ramenním pletenci má tři stupně volnosti, tedy pro čtyři klouby 4 

x 3=12. Klíční kost a lopatka provádějí některé pohyby současně. Výsledkem tedy je 7 

DOF pro pohyb paže, 4 DOF pro ramenní pletenec a 3 DOF pro ramenní kloub. 
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1.3  Totální endoprotéza ramenního kloubu 

První poznatky o náhradě ramenního kloubu získáváme již z literatury konce 19. 

století. Tyto pokusy však úspěšné nebyly. Další informace o této problematice lze 

sledovat až v polovině 20. století. Jedním z důvodů je nepochybně to, že klouby horní 

končetiny nejsou nosné a proto nepodléhají tak často těžkým degenerativním změnám a 

pokud dojde k omezení kloubní pohyblivosti, je to lépe funkčně tolerovatelné.  

Jako zlom v pohledu na význam aloplastiky ramenního kloubu nastává 

především zásluhou Charlese S. Neera v roce 1953, který již vyvinul implantát 

podobající se dnešním anatomickým implantátům. Od té doby můžeme pozorovat 

postupný vývoj implantátů, operačních technik a samozřejmě i získávání výsledů léčby, 

které jsou podmínkou pro zdokonalování metody (Pokorný, 2007).  

Tento rozvoj se odráží i v množství odborných článků literatury obecně. V naší 

literatuře je však věnováno problematice náhrady ramena výrazně méně pozornosti než 

v zahraničí. Všechny publikované práce pocházejí z 1. Ortopedické kliniky 1. LF UK, 

kde tým lékařů, pod vedením autora většiny českých implantátů profesora Sosny, se 

specializuje na tuto oblast již několik let (Buck, 2008; Nedoma, aj., 2006; Pokorný, 

2007). 

 

1.3.1 Vývoj totální endoprotézy 

První lékař, považován všemi publikacemi za autora první náhrady ramenního, 

byl Dr. J. E. Péan, který tuto operaci provedl v březnu 1983. Sám však již hovořil o 

práci Themistoclese Glucka a jeho endoprotéze ramena, která byla ze slonoviny 

zkonstruována o tři roky dříve než Péanova kovová protéza. Péan provedl poprvé 

náhradu u 37-letého pekaře Julese Perdouxe, který trpěl tuberkulózou proximálního 

humeru, která byla komplikovaná abcesem mezi svaly paže. Tento pacient odmítl 

amputaci, proto Péan odstranil absces, ekcidoval zasažené tkáně a následně vložil 

implantát předním přístupem (Dungl, 2005; Nedoma aj.; 2006, Pokorný aj., 2007). 

Tento implantát zkonstruoval pařížský dentista Dr. J. Porter Michael. Dřík byl vytvořen 

z platiny, ve kterém byly otvory se závitem pro prorůstání svalů. V distálním konci byly 

otvory pro upevnění do kosti. Hlavici tvořila koule z kaučuku, která byla vařena po 

dobu 24 hodin v parafínu. Tuto kouli do glenoidu a horního konce humorální 
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komponenty fixovaly kovové dráty. Po dvou letech musela být protéza odstraněna, 

jelikož se zde rozvinul mohutný kostní můstek.  

Péan nepochybně tedy implantoval první kovovou endoprotézu, avšak 

Themistocles Gluck přispěl již na konci 19. století svou prací do mnoha odvětví 

experimentální chirurgie a traumatologie. Po pokusech s implantáty z různých materiálů 

na zvířatech, včetně dřeva, hliníku, skla, či niklové oceli, se zabýval též fixací protéz do 

kosti. Uváděl, že nejlepší je necementovaná fixace. Prosazoval, že design protéz by měl 

umožňovat použití u všech věkových skupin. Vrcholem jeho práce byla závěsná protéza 

ze slonoviny implantovaná 17-ti leté dívce u tuberkulózního kolena. Gluck vytvořil 

celou řadu ramenních náhrad. Nepopsal ale výsledky všech svých operací a nedá se říct, 

že všechny své náhrady implantoval žijícím pacientům. Ve 20. století byly náhrady 

ramenního kloubu konstruovány dle typu náhrad kyčelních kloubů. Současná éra 

aloplastiky byla zahájena v roce 1953 Dr. Charlesem Neerem, který pro tříštivé 

zlomeniny proximálního humeru vyvinul dřík Neer I a později Neer II. V 70. a 80. 

letech jsou vyvíjeny designy modernizující tyto implantáty (Boileau aj, 2009; Buck, 

2008; Pokorný, 2007). 

 

1.3.2 Typy endoprotéz 

1.3.2.1 Základní dělení 

Dle typu můžeme endoprotézy rozdělit do tří hlavních skupin podle tzv. míry 

stištění (tzn. míra stability kloubu po implantaci náhrady, která je daná pouze vlastní 

konstrukcí protézy) 

Non-constrained, jedná se o protézy „nestištěné“, kam můžeme zařadit původní 

Neerovy endoprotézy, tak ty které z nich vycházejí. Tento design má i většina dnešních 

implantátů. V průběhu získávání klinických výsledků se totiž ukázalo, čím je větší míra 

stištění, tím vzniká i více komplikací vyplývající z nežádoucího přenosu sil na rozhraní 

implantát - kost. 

Semi-constrained, u těchto implantátů je hlavice částečně vložena v umělé 

kloubní jamce s cílem větší stability kloubu. Typickým příkladem jsou implantáty 

English- McNab (Obr.č.3). 
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Obr.č. 3: Implantát English-McNab (http://www.orthopaediclist.com/implant-

identification-detail.asp?XrayID=374, 2008) 

 

Constrained, neboli stištěné endoprotézy, kde vzájemné spojení obou komponent 

je zcela stabilní. Výsledek těchto typů je však pouze krátkodobý. Jako příklad můžeme 

uvést implantát Michaela Reese, autorů Posta, Haskella či implantáty generace Neer III. 

 

Rozlišení jednotlivých systémů spočívá především v následujících parametrech: 

•  dle způsobu jakým je náhrada implantovaná do kostního lůžka 

• dle modularity systému náhrady z hlediska velikostní škály 

• dle modularity systému z pohledu respektování konkrétních anatomických 

podmínek (Pokorný, 2007). 

Právě modularita systémů je kritérium, dle kterého se dělí anatomické 

implantáty do tří generací (Pokorný, 2007). 
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1.3.2.2  Dělení dle modularity 

Implantáty 1. generace 

Implantáty 1. generace jsou dodávány v poměrně uniformní velikostní škále, kdy 

hlavice je pevnou součástí dříku. Otcem první generace implantátů byl Dr. Neer. Jedním 

směrem, kterým se Neer ubíral, byly především stištěné protézy, kterými byly řešeny 

stavy dysbalancí a defektů rotátorové manžety. U nás tento druh protézy vyráběla firma 

Poldi.  

 

Implantáty 2. generace 

Implantáty druhé generace umožňují díky modularitě hlavic přizpůsobit velikost 

a výšku užité hlavice konkrétní anatomické situaci. Tento směr se snaží zdokonalit 

nestištěné implantáty, aby bylo problémy optimální tonizace kloubního pouzdra 

rotátorové manžety možné řešit bez zvýšení míry stištění. Dále se snaží respektovat 

rozměry hlavice, čímž je zachována biomechanika operovaného ramena a volit rozměr 

hlavice, což umožňuje měnit průměr hlavice náhrady a glenoidální jamky. Za autory 

této generace můžeme považovat Fenlina, Harrymana.  

 

Implantáty 3. generace 

Implantáty třetí generace umožňují nejen výběr různých rozměrů hlavice, ale 

také různé nastavení sklonu a posunu hlavice vůči dříku díky modularitě krčku. V 

posledních deseti letech vzniklo několik prací popisujících tvar proximálního humeru. 

Tyto práce znamenaly přelom v aloplastice (Pokorný, 2007, Roberts, 2000). Detailně 

studovaly geometrii horního konce pažní kosti, z nichž pak vycházely implantáty třetí 

generace. První detailní rozbor základních parametrů geometrie vnějšího povrchu 

horního konce humeru publikovali Boileau a Walch v roce 1997. Cílem bylo definovat 

v 3D prostoru tvar humeru s ohledem na jeho zachování pro následnou implantaci 

endoprotézy. Představiteli jsou firmy Tournier-Aequalis, ProSpon, M.I.L. France, Zimer 

či Lima. 
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1.3.3 Anatomické implantáty 

Anatomická endoprotéza je tvořena dříkem, na který nasedá hlavice s 

glenoidální komponentou. Pro její implantaci je podmínkou kvalitní kostní lůžko pro 

zachování rotátorové manžety. Je tvořená většinou z polyetylenu. 

K ukotvení obou komponent se užívají dva typy, a to komponenty s kýlem nebo 

čepy. K fixaci komponent do kosti se užívá kostní cement nebo fixace bezcementová, 

kdy je do kosti kotvená část se speciálním povrchem. Pro některé typy náhrad lze užít 

oba typy fixace, jiné jsou striktně zkonstruované pro jeden či druhý druh upevnění 

(Pokorný, 2007). 

 

1.3.3.1  Nejběžnější typy systémů náhrady ramenního kloubu české výroby  

Systém pro náhradu ramenního kloubu Beznoska 

Firma Beznoska patří mezi tradiční české výrobce velkých kloubu, zejména 

kyčelních, kolenních a taktéž ramenních. Jejich výroba zahrnuje škálu náhrad pro 

primární, ale i revizní operace.  

Tradice výroby implantátů pro kostní chirurgii v České republice sahá do 

poloviny 20. století. V 50. letech začali metalurgové na základě požadavků ortopedů 

pracovat na vývoji specifických materiálů s dobrou snášenlivostí lidským organismem. 

Podnikem, který splňoval kritéria pro tuto výrobu, byl Poldi SONP v Kladně, kde se 

později vyčlenila samostatná dílna „Chirurgie“, která vyráběla v 70. a 80. letech 

soupravy POLDI 1-POLDI 7, určené pro osteosyntézu kyčelního kloubu (Obr.č.4). 

Začátkem roku 1992 se firma oddělila a vznikla nynější společnost Beznoska s.r.o. 

(Beznoska.cz, 2013). 
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Obr.č. 4: Vznik nové dílny „Chirurgie“ v rámci SONP POLDI Kladno (Beznoska.cz, 

2013) 

Systém pro náhradu ramenního kloubu ProSpon 

ProSpon spol. s.r.o. je firma založená v roce 1992. Od svého založení se firma 

zaměřovala na externí fixace, v současnosti však nabízí různé typy implantátů. Ty 

obsahují zcela originální prvky, které je odličují od jiných současných implantátů. Zde 

můžeme mluvit o velmi úspěšné ramenní náhradě Sosna. 

 

1.3.3.2  Nejběžnější systémy náhrady ramenního kloubu zahraniční výroby 

Global™ Total Shoulder Arthroplasty Systém DePuy J&J 

Autory původní implantátu jsou F. A. Matsen a Ch. A. Rockwood. Součástí této 

náhrady je dřík v několika velikostech a modulární hlavice s náhradou glenoidu 

(Obr.č.5). Dřík je v kaudální části hladký, proximální část je zdrsněná. Na laterální 

ploše je kýl s otvory pro fixaci stehů a ke zlepšení rotační stability. Je zde možnost 

cementované i necementované fixace. 

 

Obr.č. 5: Dřík Global (www.depuy.com, 2013) 
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Aqualis™ Shoulder Prosthesis-Tonier 

Tento systém vychází ze studií, které prezentovali Boileau a Walch. v 3D 

zobrazení humeru. Patří do tzv. třetí generace implantátů. Vyznačují se velikostní 

škálou dříků, na které se nasazuje krček, který umožňuje různé pozice hlavice (Obr.č.6). 

 

Obr.č. 6: Dříky Aequalis (www.tonier-us.com, 2013) 

 

Anatomical Shoulder™-Zimmer  

Tento systém anatomických implantátů se přizpůsobuje individualitě pacienta. 

Modularita a systém implantátu umožňuje přesnou rekonstrukci glenohumerálního 

kloubu, čímž ovlivňuje normální kinematiku končetiny (zimmer.com, 2013) 

Při ukotvení protézy jsou kladeny menší nároky na měkké tkáně. To umožňuje 

časnou rehabilitaci po výkonu. Dřík má zvláštně konstruovaný krček, který umožňuje 

nastavení ante- a retroverze i inklinaci hlavice (113°-165°) (Obr.č.7). 
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Obr.č. 7: TEP Anatomical Shoulder (www.zimmer.com, 2013) 

 

Systém náhrady ramenního kloubu Bigliani-Flatow™ 

Jedná se o moderní produkt firmy Zimmer. Implantát má možnost nastavení 

pozice hlavice vůči dříku. Jinak je konstrukce zcela standardní. Netradiční je stále 

častěji využívaná cílící resekční šablona pro přesnou resekci hlavice. 

 

Systémy náhrady ramenního kloubu EPOCA a Olympia 

Jedná se o implantáty třetí generace s modulární pozicí hlavice vůči dříku 

(Obr.č.8). 

 

 

Obr.č. 8: Implantát EPOCA(www.synthes.com, 2012) 
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Systém náhrady ramenního kloubu LIMA 

Ramenní protézy značky Lima mají dvě různé glenoidální komponenty, 

cementované a necementované. Dřík je zvláštně konstruován pro degenerativní 

onemocnění a traumatické onemocnění. Velmi modulární je i nastavení pozice hlavice 

vůči dříku. Jednotlivé posuny jsou možné v několika stupních (Obr.č.9). 

 

Obr.č. 9: Anatomická náhrada ramene LIMA (www.zimmer.com, 2013) 

 

BiAngular Shoulder™- Biomet 

Systém těchto implantátů obsahuje dřík, který je v proximální části zdrsněný, a 

jsou zde otvory pro možné zavedení šroubu při traumatologických operacích. Hlavice je 

opět modulární (Obr.č.10). 

 

Obr.č. 10: TEP BiAngular (www.biomet.com, 2013) 
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BioModular® Total Shoulder- Biomet 

Dřík je dodáván v  několika velikostech, neobsahuje krček, ale otvor pro 

nasazení hlavice. Výhodou je, že po nasazení dříku do kanálu krček nepřekáží v 

operačním poli. Krček je modulární část hlavice. Náhrada glenoidu je dodávána v 

několika verzích (Obr.č.11). 

 

Obr.č. 11: TEP BioModular (www.biomet.com, 2013) 

 

1.3.4 Reverzní implantáty  

O reverzním implantátu mluvíme při jeho neanatomické konstrukci (Obr.č.12). 

O jeho pokus sestavení se v historii setkáváme již několikrát. Žádný z pokusů však 

nepřinesl dlouhodobé spolehlivé výsledky. V případě aloplastiky ramenního kloubu 

jsou předmětem neustálého bádání stavy těžkého chronického poškození rotátorové 

manžety, které není možno vyřešit pouhou její rekonstrukcí a náhrada anatomická 

nepřináší uspokojivý funkční výsledek. Reverzní náhradu ramene popisuje Paul 

Grammont z roku 1987. Dle jeho popisu musí mít tento typ náhrady tyto náležitosti 

(Kasten, 2010; Pokorný, 2007): 

• Stabilita celé protézy 

• Střed otáčení musí být medializován 

• Nosná část musí být konvexní, podpůrná část musí být konkávní 

• Střed jamky musí být stejný jako střed hlavice  
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Obr.č. 12: Reverzní ramenní endoprotéza se skládá (zleva doprava) z dříku a metafýzy, 

polyethylenové pažní konkávní vložky, glenoidu a metaglenoidu s centrálním čepem a 

šrouby (Kasten, J;Luetzner, J., 2010). 

 

Další, kdo se zabýval složením reverzní endoprotézy, byl Rittmeister (2001), 

který prezentuje výsledky systému Delta III na osmi ramenních kloubech u pacientů s 

revmatoidní artritidou a chronickou destrukcí manžety rotátorů. Jako výsledek autor 

uvádí při většině implantací problém s umístěním šroubů, fixujících glenoidální 

komponentu do změněného glenoidu. 

Největší a nejrozsáhlejší studií hodnotící úspěšnost reverzních endoprotéz Delta 

III publikoval Sirveaux v roce 2004. Je zde hodnoceno 80 ramenních kloubů, kdy u 

64% případů došlo k tzv. scapularnímu „notching“ - tedy uzurace kaudálního pólu 

glenoidu díky kontaktu s okrajem humerální jamky (McFarland, 2006). Celkové 

uvolnění je popsáno u pěti pacientů, u sedmi došlo k disociaci glenoidální komponenty. 

Jiným systémem reverzní konstrukce je Reverse Shoulder Prothesis, která se od 

předchozí náhrady liší laterálnější pozicí centra rotace (Obr.č. 13). Dnes reverzní 

endoprotézy nabízejí již zmiňované firmy Lima či Zimmer (Pokorný, 2007). 
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Obr.č. 13: Reverzní endpoprotéza firmy Lima (www.zimmer.com, 2013) 

 

1.3.5 Bipolární implantáty 

Tyto implantáty vznikly při řešení klasických anatomických implantátů, zejména 

u náhrady glenoidální jamky při poškozené rotátorové manžetě. Základem je systém 

bipolární hlavice, která je nasazena na dřík. Ta se skládá ze dvou vzájemně 

pohyblivých, ale zajištěných hlavic. Teoretickou předností při této konstrukci by mělo 

být rozložení pohybu do dvou kloubů, zlepšení biomechaniky kloubu a obnovení 

vektoru působení m. deltoideus. Ovšem v různých literaturách autoři spatřují v 

konstrukci několik problémů (Obr.č.14). 
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Obr.č. 14: Schéma bipolární endoprotézy dle Leera (Pokorný, 2007) 

 

1.3.6 Operační přístupy  

Úspěšná implantace kloubní náhrady nespočívá pouze v cíleně zvolené operační 

technice, ale již v samotné přípravě operace. Což znamená předoperační příprava 

samotné náhrady, napolohování pacienta až po samotný zákrok. 

 

Plán přípravy na operaci 

Předoperační radiografické zhodnocení snímku pacientova ramenního kloubu se 

provádí ze standardního antero-posteriálního, bočního a pomocného RTG snímku. 

Předozadní snímek nám podává informaci o velikosti hlavice a dříku. Při plánování 

náhrady glenoidu se doporučují ještě axiální CT snímky pro zhodnocení jeho eroze. 

Trojrozměrné CT nám navíc může pomoci při stanovení velikosti glenoidálních 

osteofytů. Tyto snímky jsou dále nápomocné při umisťování implantátu (Synthes.com, 

2011). 
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Polohování pacienta 

Nejprve se pacient umístí do modifikované polohy v polosedu (Obr.č.15) a 

zkontroluje se, zdali je operovaná paže volná (Obr.č. 16). Poté se pacient umístí do 

polohy vleže, tak aby operovaná končetina přesahovala přes okraj a byla možná snadná 

manipulace (Pokorný, 2007). 

 

Obr.č. 15: Pacient při polohování-polosed (www.synthes com, 2012) 

 

 

Obr. č. 16: Poloha paže-vleže na břiše (Pokorný, 2007) 

 

1.3.6.1  Deltopektorální přístup 

Incizí se začíná nad acromioclaviculárním kloubem směrem dolu k m. 

deltoideus. Po rozrušení clavicopectorální fascie se odkryje šlacha m. subscapularis 

(Obr.č.17). Do této šlachy se zavedou 2-3 silikonové stehy. Dále je důležité vyhledat 

šlachu dlouhé hlavy m. biceps brachii, která vymezuje tzv. rotátorový interval a pomůže 

v hledání šlach m. subscapularis a m. supraspinatus (www.synthes.com, 2012). 
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Pro samotnou implantaci je důležitá možnost svěsit paži z operačního stolu do 

dorzální flexe. Poté následuje resekce humeru. Při traumatologických destrukcích 

proximálního konce humeru se vyhledávají jednotlivé fragmenty a již zmíněný 

rotátorový interval. Dalším krokem je revize fossa glenoidalis, zde je nutné rozhodnutí, 

zda bude provedena i výměna kloubní jamky, dle defektů jejích okrajů (Gerber, 2009; 

Holcomb, 2009; Labriola, 2008; Pokorný, 2007). 

 

Obr.č. 17:Kožní schéma-řez (www.synthes.com, 2012) 

 

1.3.6.2  Superiorní transdeltoideální přístup 

Jedná se o horní přístup k  operovanému ramennímu kloubu využívaný 

především při poškození rotátorové manžety, tedy při implantaci reverzní endoprotézy. 

Poskytuje tak snadnější přístup ke glenoidu. Jedná se tedy o oddělení přední části m. 

deltoideus od acromionu. Při řezu je nutné dbát na přítomnost n. axillaris, což je jednou 

z nevýhod tohoto přístupu, který není běžný jako přístup deltopektorální (Sanchez-

Sotelo, 2007). 

 

1.3.6.3  Anteromediální přístup 

Tento přístup též není běžný. Využívá se především při operacích s indikací 

revmatoidní artritida, osteoporóza, kde hrozí preoperační zlomeniny. Její využití 

můžeme však najít i u klasické omartrózy s velmi poškozeným glenoidem a je nutné 

provést jako spongioplastiku (Sanchez-Sotello, 2007). 
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1.3.6.4  Transakromiální přístup 

Toto je způsob implantace náhrady ramenního kloubu, která se již dnes 

nevyužívá pro vysoké riziko vzniku pakloubu acromionu a následnou dysfunkci m. 

deltoideus (Sanchez-Sotello, 2007). 

 

1.3.6.5  Technika implantace komponent 

 Celý komplement náhrady ramenního kloubu zahrnuje humerální komponentu- 

dřík, krček a hlavici. Dřík by měl respektovat anatomický tvar proximálního konce 

humeru, na laterální ploše je tenký kýl, ve kterém je vyvrtáno několik otvorů pro 

možnost fixace fragmentů a úponů svalů pro rotátorovou manžetu. Na proximálním 

konci dříku je kónický otvor, určený pro fixaci krčku a hlavice. Na krčku je po celém 

obvodu systém žlábků, tímto systémem lze polohovat krček do různých rotací. Hlavice 

je ve většině případů dodávána v několika průměrech a výškách. 

Dále do komplementu ramenní náhrady můžeme přiřadit komponentu pro 

náhradu povrchu kloubní jamky lopatky a drápkové dlahy přímé, zahnuté (Pokorný, 

2007). 

 

1.3.7   Operační postup 

1.3.7.1  Resekce hlavice 

Je prvním krokem v samotné výměně kloubu. Resekce hlavice se provádí 

resekční pilou na rozhraní chrupavky a kosti ve frontální rovině, přičemž je končetina 

držena v 35° zevní rotaci. Tím se docílí vhodné pozdější retroverze hlavice 

endoprotézy. U úrazů se operatér snaží zachovat malý a velký hrbol i se svalovými 

úpony (Obr.č.18). 
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Obr.č. 18: Resekce hlavice humeru (www.beznoska.cz, 2013) 

 

1.3.7.2 Navrtání a příprava dřeňové dutiny humeru 

Nejprve se do dřeňové dutiny pažní kosti zavede postupně rašple, pro její užití je 

určen držák. Při „rašplování“ je třeba dbát na dodržení 30°-40° retroverze. Tento proces 

je ukončen, když se dostane horní šikmá hrana rašple do roviny s resekční plochou 

(Obr.č.19). Poté se provede výplach dřeňové dutiny a zavedení spongiózní zátky. Poté 

je dutiny připravena pro vtlačení kostního cementu. Po jeho vložení se může zavést do 

dutiny dřík endoprotézy (Obr.č.20). Nakonec se provede rekonstrukce kolem kloubních 

tkání - svaly, kloubní pouzdro (Sanchez-Sotello, 2009). 

                               

Obr.č. 19: Navrtání dřeňové dutiny  Obr.č.20:Příprava na cementování  

(www.beznoska.cz, 2013)   (www.beznoska.cz, 2013) 
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1.3.7.3 Revize jamky a implantace glenoidu 

U implantace glenoidu se musí určit rozsah poškození kloubního povrchu či 

defekty okrajů jamky. Pokud jamka není dostatečně poškozená, operatér se rozhodne 

pro její ponechání, mluvíme o tzv. hemiartroplastice. Implantace glenoidální složky se 

musí provést vždy před implantací složky humerální. Nutnou úpravou je tzv. 

vyfrézování jamky, tak aby do ní zapadl anatomický implantát. Nejčastěji je ukotven 

cementovou fixací, ale lze zvolit i necementovanou aplikaci, kdy je implantát ukotven 

pomocí šroubů (Pokorný, 2007). 

 

1.3.8 Indikace totální endoprotézy ramenního kloubu 

Hlavní indikací pro implantaci ramenního kloubu je bolest, spojená s destrukcí 

kloubních ploch a omezením hybnosti takového rozsahu, že významně snižuje možnost 

sebeobsluhy. Měla by být indikována dříve, než dojde k poškození rotátorové manžety 

revmatickým procesem, jelikož složitá rekonstrukce této struktury nepříznivě ovlivňuje 

konečný funkční výsledek (Sosna aj, 2001). Dalšími indikacemi jsou omartróza, 

revmatoidní artritida, aseptická nekróza hlavice humeru, akutní tříštivé a luxační 

fraktury proximálního humeru, posttraumatické destrukce proximálního humeru, defekt 

rotátorové manžety s artropatií, onkologické indikace, revize původní aloplastiky či 

indikace krajní (Buck aj, 2008; Pokorný, 2007). 

 

1.3.8.1  Omartróza 

Primární glenohumerální artróza je třetím nejčastějším typem artrózy obecně a 

tvoří 3% případů artróz. Již Neer definoval příznaky primární omartrózy jako např. 

omezení pohybu v ramenním kloubu, zúžení kloubní štěrbiny dle RTG snímku, 

přítomnost okrajových osteofytů na hlavici humeru, zachování rotátorové manžety a 

eroze glenoidální plochy a sní související dorzální subluxace. Sekundární omartróza 

vzniká na podkladě té primární např. chronickou lézi rotátorové manžety či 

chronickými posttraumatickými stavy (Pokorný, 2007; Sachez-Sotello, 2009).  

Při fyzikálním vyšetření obvykle nacházíme bolest ramenního kloubu při 

pohybu, mohou být i slyšitelné krepitace. Typické je omezení zevní rotace v ramenním 
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kloubu, které může být způsobeno zkrácením musculus subscapularis a svraštěním 

přední části kloubního pouzdra (Sanchez-Sotello, 2009). 

 

1.3.8.2  Revmatoidní destrukce ramenního kloubu 

Revmatoidní artritida u ramenního kloubu se udává mezi 60-90% (Pokorný, 

2007). Jedná se o postupnou destrukci ramene. Destrukce se vyskytuje jak na hlavici 

humeru, ale též na glenoidu. Hlavními příznaky u indikace jakou je revmatoidní 

artritida, jsou především bolest a snížený rozsah aktivního pohybu, který je závislý na 

rozsahu předoperační destrukce ramene. Cílem všech ortopedů je operace v časnějších 

stádiích, jelikož v naší republice můžeme pozorovat jev, že v podvědomí revmatologů 

je aloplastika ramene chápána jako nouzové řešení. Spousta pacientů s revmatoidní 

artritidou má současně sníženou kostní denzitu, což je riziko peroperačních fraktur. 

Mnoho pacientů trpí současným poškozením manžety rotátorů, což snižuje svalovou 

sílu a snižuje kloubní rozsah do abdukce, vnitřní a zevní rotace. V nejhorších případech 

je přítomna i atrofie m. deltoideus, což je riziko pro aloplastiku, která by mohla vyvolat 

neřešitelnou instabilitu ramenního kloubu, čímž může zhoršit celkový stav pacienta 

(Hedtmann, Werner, 2007). 

Revmatoidní artritida má i negativní vliv na acromioclaviculární, 

sternoclaviculární kloub, dále na lopatku a posléze i celou krční páteř, loket, zápěstí i 

ruku (Sanchez-Sotello, 2009). U rehabilitační péče je třeba dbát zvýšené pozornosti při 

obnovování zevní rotace. Funkci svalů rotátorové manžety často přebírá m. deltoideus, 

proto je nutné se více soustředit na jeho posilování (Pokorný, 2007). 

 

1.3.8.3  Aseptická nekróza hlavice humeru 

Na podkladě aseptické nekrózy hlavice humeru vznikají hluboké chondrální a 

osteochondrální defekty kloubů. Příčinou může být porucha mikrotraumatizace, 

metabolické a endokrinní poruchy, srpkovitá anemie, infekce, nádory, nikotinismus, 

alkoholismus, dialýza, dlouhodobé podávání některých léků (Vališ, Komárek, 2011). 

Defekt chrupavky často způsobí chronické obtíže jako bolest, omezený kloubního 

rozsahu a urychluje tak rozvoj kloubní artrózy. Jako vhodné řešení se tedy nabízí 
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hemiartroplastika či totální náhrada ramenního kloubu. Výsledky aloplastiky jsou u 

časných případů daleko vyšší než u operací provedených odkladem (Pokorný, 2007).  

  

1.3.8.4  Artropatie rotátorové manžety 

Stabilita a funkce ramenního kloubu jsou závislé na kvalitě rotátorové manžety. 

Jakmile dojde k poškození jednoho ze svalů rotátorové manžety, ať již k akutnímu či 

chronickému, vzniká dříve či později patologický stav (Pokorný, 2007). Insuficience 

rotátorové manžety se dnes řeší nejčastěji reverzní endoprotézou, která díky svým 

biomechanickým vlastnostem dokáže kompenzovat poškozenou funkci manžety 

rotátorů (Buck aj., 2008; Gerber aj., 2009; Pokorný, 2007).  

 

1.3.8.5  Traumatologické indikace 

Tuto širokou kapitolu může rozdělit na akutní a posttraumatické stavy destrukce 

ramenního kloubu. 

 

Akutní traumata 

Komplikované fraktury proximálního humeru jsou relativně častým poraněním. 

Většinu z nich tvoří zlomeniny minimálně dislokované, které nejsou indikovány k 

operačnímu řešení. 

Vyskytují se však zlomeniny, při nich fragmenty mají biomechanicky 

nevýhodné postavení, takže pohyb paže znemožní uspokojivou konsolidaci. U těchto 

případů se využívá především osteosyntézy. 

Obecně uznávanými indikacemi k aloplastice ramenního kloubu u akutních 

traumat jsou – hlavice humeru s destrukcí více jak 40% kloubního povrchu, fraktury s 

očekávanou poruchou vitality caput humerii u starších pacientů, selhání osteosyntézy ( 

Sanchez-Sotello, 2009).  

Pro posouzení typu poranění s ohledem na vhodnou léčbu v historii vznikla řada 

klasifikací. Nejvíce přijímanou klasifikací je ta Neerova z roku 1970. Za převratnou na 

ni nejvíce považujeme respektování dělení na 4 hlavní fragmenty. 
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Z modernějších systémů je klasifikace přijatá společností AO. Tento systém 

člení zlomeniny na intraartikulární, extraartikulární a zlomeniny hlavice. 

 

Posttraumatické stavy 

U těchto stavů je obtížnější identifikovat anatomické struktury, které jsou 

většinou patologicky zhojeny. Jedná se především o jednotlivé úlomky se svalovými 

úpony a při rekonstrukci je nutné je pečlivě inzertovat k implantátům. 

Hranice mezi akutním a posttraumatickým stavem se udává někde mezi 6.- 9. 

týdnem od vzniku traumatu (Pokorný, 2007).  

 

1.3.8.6  Onkologické indikace 

Vzhledem k časté lokalizaci primárních nádorů i metastáz v proximálním 

humeru vzniká potřeba řešit tyto problémy radikálním odstraněním nádoru při 

zachování částečné funkce ramenního kloubu (Pokorným, 2007). Dlouho v minulosti se 

využívala onkologická operativa resekčních výkonů bez náhrad proximální části 

humeru. Za průkopníka toho problém u nás považujeme prof. Zdeňka Matějovského a 

jeho Salzerovou celokeramickou endoprotézu. Tento implantát byl celkem finančně 

náročný, proto se začala využívat metoda autologní náhrady proximálního konce 

humeru pomocí fibuly. Dnes jsou takovéto implantáty vyráběny „na míru“ pro 

jednotlivé pacienty. Při implantaci tumorózní náhrady je třeba rozsáhlé uvolnění 

měkkých tkání- m. deltoideus, m. pectoralis major, m. latissimus dorsi a m.teres major. 

 

1.3.8.7  Krajní indikace 

Jedná se o případy, kde je v poměrně jasném stadiu definována aloplastika 

ramene a je na zkušenosti operatéra, zda operaci provede. Můžeme zde zahrnout 

poškození ramenního kloubu při systémových onemocněních či stavy po některých 

operačních zákrocích na ramenním kloubu, ve smyslu extrakce hlavice. 

Je důležitá předoperační diagnostika za využití všech zobrazovacích metod 

skeletu a kloubních struktur. Je nutné vyšetření stavu svalstva ramenního kloubu, zejm. 

m. deltoideus, u systémových chorob je nutno znát typ onemocnění. Výsledky u těchto 
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krajních indikací mohou být vždy velkým překvapením, jak v pozitivním tak i v 

negativním slova smyslu (Pokorný, 2007). 

 

1.3.9 Kontraindikace totální endoprotézy ramenního kloubu 

Kontraindikace pro totální endoprotézu ramenního kloubu můžeme rozdělit na 

celkové a místní. 

Do celkových kontraindikací můžeme zahrnout nespolupracujícího pacienta či 

psychicky labilního pacienta, jelikož nespolupracujícímu pacientovi může celkový stav 

tento zákrok výrazně zhoršit. Dále do této kategorie můžeme zařadit alergie na daný 

umělý materiál, neadekvátní kvalita kostní tkáně, neurogenní artropatie či zánětlivé 

ložisko kdekoliv v těle. Nadváha samozřejmě není kontraindikací k této operaci, ale je 

spojena s následnými komplikacemi. 

Místní kontraindikacemi pak mohou být infekty v oblasti ramenního kloubu, což 

je absolutní kontraindikace, dále defekty či paralýza musculus deltoideus a svalů 

rotátorové manžety, kdy pokusy o implantaci náhrady končí většinou neúspěchem v 

důsledku instability kloubu. Výrazný kostní defekt glenoidu, který postihuje reliéf a 

geometrii kloubu se často vyskytuje při artropatii, může být důsledkem traumatu či 

degenerativních nebo revmatických změn a patří také do této kategorie kontraindikací 

(Rozkydal, 2009). 

 

1.3.10  Komplikace náhrady ramenního kloubu 

Komplikace můžeme rozdělit na předoperační, peroperační, časně pooperační a 

pozdě pooperační (Janíček, 2001). 

 

1.3.10.1 Předoperační komplikace 

Tento typ komplikací vznikají často z chybného výběru implantátu pro pacienta. 
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1.3.10.2 Peroperační komplikace 

 Může dojít k poškození nervů, cév útlakem nebo přímým poraněním, i 

periprotetické zlomenině pažní kosti. Další komplikace je chybná implantace jamky či 

dříku, která vede k časné luxaci nebo později ke zvýšení otěru implantátu. 

 

Poranění nervových struktur 

Tato komplikace v souvislosti s poraněním musculus deltoideus se může zařadit 

nejen do peroperačních, ale i do komplikací pozdně pooperačních. Pokud tedy dojde po 

operačním výkonu k neurologickému deficitu, je třeba odlišit, zda k poranění některého 

z nervů brachiálního plexu došlo při traumatické události nebo při samotném operačním 

výkonu, iatrogenně. 

Peroperační poranění n. axillaris je poměrně vzácné, dochází k němu především 

při řešení traumatických diagnóz. V tomto případě lze očekávat dysfunkci m. 

deltoideus, ve smyslu snížení rozsahu pohybu do abdukce a tedy i zvýšení nestability v 

kloubu (Pokorný, 2007). 

Další neneurologickou příčinou poranění m. deltoideus může být zvolený 

operační přístup, při němž dochází k protětí úponu musculus deltoideus (Buck aj., 

2008). Tento operační přístup je používán ale minimálně, vhodnější se totiž jeví 

deltopektorální přístup, kde nedochází k protětí začátku ani úponu svalu. Jako další 

vzácná poranění můžeme vidět například odtržení začátku deltového svalu od 

acromionu a claviculy. (Rockwood, aj., 1994). 

 

1.3.10.3 Časné pooperační komplikace 

Nejzávažnější komplikací je infekt v ráně. S infekcí ramenního kloubu se 

setkáváme zřídka (s prevalencí asi 0,5%), u reverzních implantátů je prevalence o něco 

vyšší asi 5%. Jsou vedeny spekulace, že tato skutečnost je způsobena designem 

implantátu (Rockwood, aj., 1994). Rizikové faktory ovlivňující výskyt infekčním 

komplikací jsou užití steroidů, malignita, diabetes mellitus, osteomyelitida, 

matachronotická infekce, septická artritida operovaného ramene. Spektrum léčebných 

metod začíná u antibiotické terapie, která je indikována u pacientů neoperovatelných či 

operaci odmítajících.  Užívá se revize, debridement, průplachová laváž a to v případě 
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určení diagnózy do jednoho až dvou týdnů. Není-li tak diagnostikováno implantát se 

vyjme a provede se radikální odstranění nekrotických a infikovaných tkání, odstranění 

endoprotézy, cementu a jednodobě se implantuje ihned endoprotéza nová. Tento trend 

se využívá především v sousedním Německu. 

Dvoudobá reimplantace zahrnuje debridement, odstranění endoprotézy a 

cementu s cílenou antibiotickou léčbou a druhá doba v podobně reimplantace nastane až 

po zaléčení infekce dle laboratorních testů. 

Současným trendem je užívání tzv. spaceru, což je vložka tvořená kostním 

cementem s antibiotiky, která stabilizuje kloub v mezioperačním období. 

 

1.3.10.4 Pozdní operační komplikace 

Největší problém představují aseptická uvolnění endoprotézy kloubu. 

Nejčastějšími komplikacemi jsou instabilita komponent, uvolnění implantátu, 

periprotetické zlomeniny, heterotopické osifikace či ruptura manžety rotátorů. 

 

Instabilita aloplastiky 

Podle dosavadních studií tvoří instabilita aloplastiky až 38% případů všech 

komplikací při TEP ramenního kloubu. Tato instabilita má své projevy ve třech směrech 

a to ventrální instabilita, která tvoří až 80% případů (Buck, 2008), dále instabilita 

dorzální, kaudální a kraniální.  

Příčina ventrální instability je dána především špatnou orientací kloubní jamky a 

hlavice, poruchou funkce musculus deltoideus, či kontrakturou dorzálních struktur či 

pouzdra rotátorové manžety a selhání ventrálních struktur a musculus subscapularis 

(Buck, 2008; Pokorný, 2007; Rockwood, aj., 1994).  

Dorzální instabilita je způsobena nastavením retroverze hlavice nebo 

patologicky zvýšenou retroverzí jamky, kontrakturami na ventrálně umístěných 

měkkých tkáních nebo chybnou osteotomií při fraktuře humeru (Buck, 2008; Pokorný, 

2007). 
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Uvolnění implantátu 

Zahrnuje též kolem 40% všech komplikací při totální endoprotéze ramene. 

Uvolnění je diagnostikováno v průběhu několika následujících let po operaci a většinou 

se jedná o uvolnění glenoidální komponenty. Uvolnění humerální složky se vyskytují 

pouze u malého množství případů (Buck, 2008). 

 

Heterotopické osifikace 

Lze je pozorovat poměrně často na rentgenovém snímku, ale pouze v malém 

množství případů ovlivňují funkci aloplastiky. Nejčastější lokalizací je přechod mezi 

mediálním okrajem krčku humeru a jamkou. Odstranění vzniklých osifikací je pak 

velmi náročné, neboť preparace jizevnatých tkání v blízkosti cév je nebezpečná 

(Pokorný, 2007). Již z tohoto důvodu je důležitá prevence zabránění jejich vzniku, kde 

hraje nejdůležitější roli časná a odborně vedená rehabilitace. 

Závažnost osifikace lze rozdělit do několika stupňů na škále dle Kjaersgarda, 

který ji hodnotí právě pomocí prostoru mezi mediálním okrajem krčku humeru a 

jamkou. Stupeň 0 je bez osifikací, stupeň 1, kdy osifikace zabírá méně než 50% 

prostoru, dále stupeň 2, kdy osifikace zabírá více jak 50% prostoru a při stupni 3 vzniká 

již přemostění mezi danými strukturami (Buck aj., 2008). 

 

Periprotetické fraktury 

Vznikají nejčastěji pádem na operovanou končetinu. Je známo několik 

klasifikačních systémů. Nejčastěji se užívají systémy dle Wrighta a Cofielda, kteří dělí 

zlomeniny do tří skupin dle lomné linie ve vztahu ke komponentě v pažní kosti (Buck 

aj., 2008). Poslední známou klasifikací je systém Cambellův z roku 1998, kdy dělení 

vychází z úrovně pažní kosti, kde se nachází linie lomu (Buck aj, 2008; Pokorný, 2007). 

Léčba závisí na umístění a průběhu linie lomu, konzervativní léčba je preferována u 

osob starších s komorbiditami (Buck aj., 2008). 
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Ruptura manžety rotátorů 

Je čtvrtou nejčastější komplikací totální endoprotézy ramene, přičemž hraje 

velkou roli v životnosti implantátu, jelikož asymetrické zatížení vede k vyššímu 

opotřebení náhrady. Ruptura po operaci je nejčastěji způsobena nesprávným ukotvením 

šlach manžety rotátorů při aloplastice, rozměrným implantátem, vnitřní rotací humerální 

komponenty, nepřiměřenou rehabilitací po operaci, kdy pacient se snaží moc brzy cvičit 

rotace. Šlacha musculus subscapularis se po operaci trhá nejčastěji. Provede-li se 

osteotomie malého hrbolu místo tenotomie, pak dochází k výrazné insuficienci m. 

subscapularis. Podezření na roztržení m. supraspinatus vzniká, když je vzdálenost mezi 

akromionem a proximální části humerální komponenty na RTG menší než 5 mm.  

V diagnostice se využívá ultrasonografie, magnetická rezonance, u které je třeba 

dávat zvýšený pozor, jelikož někdy rupturu rotátorové manžety nemusí vůbec prokázat. 

Dále se může využít CT, které prokáže ztukovatění rotátorové manžety, což 

považujeme za spolehlivý důkaz její ruptury. 

 

1.3.11 Rehabilitace po aloplastice ramenního kloubu 

Správně indikovaná rehabilitace po operačním výkonu je stejně důležitá jako 

vlastní implantace náhrady (Boardman aj., 2001; Brems, 1994; Pokorný, 2007; 

Sanchez-Sotello, 2007). Celkové zotavení po implantaci náhrady se uvádí rok až 2 roky 

a výsledek je závislý na stavu měkkých tkání (Sanchez-Sotallo, 2007). 

Nejvíce se rozpracováním pooperačního cvičení v rámci rehabilitace zabýval 

Charles Rockwood, dále celou svou monografii věnující se ucelené rehabilitaci vytvořil 

Bigliani v roce 2005. V jiných pracích se o rehabilitaci autoři pouze krátce zmiňují. 

Důležité však u rehabilitace logická posloupnost, aby se dosáhlo těch největších 

úspěchů. Dostupné rehabilitační programy zahrnují od pasivních k aktivním pohybům, 

protahování a posilování svalů (Boardman aj., 2001). 

Pacient musí být aktivním spolupracujícím článkem, který je součástí celého 

týmu hodnotící úspěšnost výkonu, do kterého patří kromě fyzioterapeuta samozřejmě i 

ortoped. 
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1.3.11.1 Rehabilitační program 

Většina rehabilitačních programů vychází z  Hughese a Neera z roku 1975, kteří 

popisovali cvičení bez klinické studie a posuzování účinku jednotlivých cviků. Tento 

program začínal přes pasivní pohyb k aktivnímu, později se přidává posílení svalů 

ramenního pletence. 

Celkové vlastní rehabilitační program můžeme rozdělit na předoperační a 

pooperační období. 

 

Předoperační období 

Tato část rehabilitace je vhodná k navázání osobního kontaktu a dobré atmosféry 

mezi fyzioterapeutem a pacientem. Samozřejmě to samé platí ve vztahu lékař-pacient. 

Zde je nutné seznámení pacienta s celým průběhem rehabilitace, což je základem pro 

úspěšnost celého výsledku. Dle doc. Pokorného rehabilitace musí probíhat přes mírnou 

bolest operovaného kloubu. Ve vztahu pacient-terapeut by měla panovat důvěra ze 

strany pacienta a možnost empatie ze strany terapeuta. Psychická připravenost a 

odhodlání pacienta k rehabilitaci jsou nezbytné, toto se projeví vždy na pozitivních 

výsledcích, i přesto, že rehabilitace je bolestivá a někdy i zdlouhavá.  

Do předoperační přípravy v rámci v rámci fyzioterapie zařazujeme postupné 

protahování zkrácených svalových skupin ramenního kloubu se zaměřením na m. 

subscapularis, m. infraspinatus a supraspinatus. Dále zde řadíme protažení m. trapezius, 

levator scapulae a m. pectoralis major a minor. 

Posilování či udržování svalové síly m. deltoideus, rotátorů ramenního kloubu a 

svalů paže- m. biceps brachii a m. triceps brachii  

Další nezbytnou součástí předoperační rehabilitace je udržování kloubního 

rozsahu v ramenním kloubu do všech směrů. Do předoperačního rehabilitačního 

programu by měl být zařazen nácvik pohybových stereotypů nezbytných pro pooperační 

fázi rehabilitace. 
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Pooperační období 

Brems dělí pooperační období do 3 fází protahovacích cvičení, 3 fází 

posilovacích cvičení a na závěr do fáze s využitím motorové dlahy. Tento koncept však 

nepůsobí příliš uceleně a proto k popisu pooperační rehabilitace použiji koncept 

přehlednější vycházející pouze z Bremsových prvků. 

Pooperační program může rozčlenit do těchto fází:  

1. Časná pooperační rehabilitace/ pasivní rehabilitace 

2.  Program aktivní rehabilitace/ mírné posilování 

3. Pokročilé posilování 

Jednoznačným trendem je v současnosti zahájit rehabilitaci časně po výkonu, jež 

začíná asi 24-48 hodin po operaci. Po odeznění nejsilnějších bolestí a po odstranění 

Redonových drenů. Toto umožňuje především moderní operační technika, která 

zachovává intaktní m. deltoideus, zejména z počátku rehabilitace je vhodnější 

vícefázové cvičení v průběhu dne (Brems, 1994; Pokorný, 2007). 

Přibližně 30 minut před zahájením cvičení se doporučuje např. podat analgetika, 

vlhké teplo či využít měkkých technik ke snížení bolesti, což vede k subjektivnímu 

zklidnění pacienta. 

 

Časná pooperační/pasivní rehabilitace 

V této fázi je hlavním cílem zhojení měkkých tkání, zvětšování rozsahu pohybu, 

snižování bolestivosti a otoku kloubu a samostatné provedení ADL (Activity Daily 

Living). Již po příjmu pacienta z operačního sálu je nutné operovanou končetinu 

zapolohovat do abdukce na polštáři, toto postavení má simulovat anatomické střední 

postavení kloubu (Obr.č.21). Po celou dobu je možné daný kloub chladit. Po výkonu 

není třeba jakákoliv trvalá imobilizace ramenního kloubu, dřívější využití Desaultova 

obvazu již patří, kromě komplikovaných případů, minulosti. Bandáž či závěs je vhodné 

užít pouze pro zajištění končetiny při chůzi či ve spánku. Během celého pooperačního 

období se doporučuje kryoterapie k zmírnění bolesti a odstranění otoku. 
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Obr. č. 21: Poloha pacienta vleže po totální endoprotéze ramene (Blacknall, 2011) 

 

1. fáze 

Její cílem je předcházet adhezím v oblasti ramenního kloubu a vyloučit rozvoj 

špatných stereotypů a návyků. Současně v této fázi probíhá mobilizace pacienta, který 

opouští lůžko, přičemž má ruku volně v závěsu. Na lůžku využívá klínovitou podložku, 

která udrží paži v abdukci (Pokorný, 2007). 

 

Elevace paže  

Tento pohyb cvičíme vleže na zádech. Fyzioterapeut provede nejprve trakci z 

ramenního kloubu a dostává paži pasivně do ventrální flexe a nadále elevace. Pacient si 

později může tento pohyb cvičit sám pomocí neoperované paže (Obr.č.22). V pozici 

pacient přetrvává zhruba 5 sekund, za vyloučení hmitavých pohybů, je možné opakovat 

až 10 krát.  Existují také pomůcky k trénování tohoto pohybu jakou je např. provazový 

žebřík ukotvení nad lůžkem pacienta nebo Therapy Master (Brems aj., 2008; Pokorný, 

2007; Rockwood, 2004). 
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Obr.č. 22: Trénink elevace paže pomocí neoperované končetiny (Blacknall, 2011) 

 

Vyvěšování operované končetiny 

Vyvěšování končetiny zahrnuje relaxaci operované končetiny a uvolnění 

subakromiálního prostoru. Cvik zařazujeme a provádí hned po té, co pacient zvládne leh 

na břiše. Hrudník lze podložit polštářem, horní končetina je svěšena pře okraj lehátka 

dolů. V této poloze je téměř hned možné dosáhnou 90° ventrální flexe. Možná je též 

alternativa ve stoje, kdy se pacient se předkloní v pase a vlastní váhou paže dojde k 

flexi. Paže poté vykonává nenásilné kroužky jedním i druhým směrem, dlaň ruky je 

střídavě v pronaci či supinaci. Na závěr této terapii by mělo dojít k pocitu úlevy (Brems 

aj., 2007; Pokorný, 2007). 

 

Asistovaná zevní rotace 

Pacient leží na zádech, lokty má podložené pevnou podložkou a paže jsou 

rovnoběžně s podložkou. Lokty jsou v 90° flexi. Pacient drží v obou rukách tyč. 
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Neoperovanou končetinou vykonává vnitřní rotaci a operované rameno tak provádí 

rotaci zevní. Paže vykonává soustavný tlak do zevní rotace, který by měl trvat 30 

sekund (Brems aj., 2007, Rockwood, 2004). Při tomto pohybu často dochází k úhybným 

manévrům, proto je vhodné, když pohyb vede terapeut, který dokáže s vysokou 

přesností paží manipulovat. (Pokorný, 2007) 

 

Cvičení na motodlaze 

Toto cvičení– „continuous passive motion“ považujme za užitečné především v 

 počáteční fázi. Motorová dlaha je způsob kontinuálního, velmi pomalého pasivního 

rozcvičování ramenního kloubu zejména do elevace. Důležité je upevnění na dlahu, její 

správná pozice. Toto cvičení můžeme aplikovat přibližně dva týdny od výkonu až po 

dosažení 90° elevace na dlaze bez větších obtíží. Dlaha se využívá pro relaxaci svalstva, 

k lepšímu průběhu hojení, využívá se též při postižení obou ramenních kloubů, kdy sám 

pacient není schopen samostatně provádět cvičení. Motorovou dlahu je vhodné 

zařazovat dvakrát denně po dobu 15-20 minut (Pokorný, 2007). 

 

Ostatní cvičení 

Do doplňkového cvičení počítáme aktivní deprese a retrakce lopatky dle 

instruktáže, procvičování krční páteře, zejména svalstva paravertebrálního, musculus 

trapezius a svaly kolem lopatky. Dále sem řadíme aktivní cvičení lokte a celkové 

kondiční cvičení. 

 

2. fáze 

Začíná zhruba 10 dní od operace, opět je zde zaměření na pasivní hybnost 

ramenního kloubu, pomocí odlišných cviků. Cíl je zřejmý a to zvýšení rozsahu pohybu. 

Do programu je oproti první fázi zařazeno cvičení vnitřní rotace. Dále se pokračuje v 

rozvoji elevace a zevní rotace. Cvičení druhé fáze by nemělo přesahovat 4 minuty a 

přecházet by měly cviky fáze první. 
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Asistovaná vnitřní rotace 

Neoperovaná končetiny je převedena za záda a pomáhá operované končetině 

zvednout se co možná nejvýše. Postižená končetina je tak tažena do vnitřní rotace. 

Objektivní ukazatel zvětšení vnitřní rotace nám může být obratel, ke kterému dosáhne 

palec operované končetiny (Brems aj., 2007; Pokorný, 2007). 

 

Elevace 

Zde můžeme využít více způsobů cvičení. Dle Pokorného cvičíme ve stoji u 

vyššího stolu, kdy neoperovanou končetinou je pacient opřený o daný stůl a operovaná 

končetina se posouvá dále po stole. V krajní poloze se posune těžiště pacienta mírně 

dozadu a tím se ještě zvýší elevace v ramenním kloubu (Obr.č.23). 

Brems uvádí asistovanou elevaci vleže na zádech za využití pelesti. Zdravou 

rukou zvedne operovanou končetinu za hlavu a chytne se čela postele při flektovaných 

loktech. Následnou extenzí loketních kloubů pak zvyšuje elevaci ramene (Brems, 1994). 

 

Obr.č. 23: Elevace paže (Blacknall, 2011) 

 

Zevní rotace  

Pacient stojí ve dveřích a za rám se přidrží rukou operované končetiny, v lokti 

má flexi 90° a je fixován u těla trupem provede opatrně zevní rotaci. Toto cvičení je 

vhodné při zvyšování rozsahu pohybu ze 40° do 60° stupňů (Brems aj., 2004). 
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Asistovaná addukce 

Operovaná končetina je flektována v lokti a zvednuta do horizontální roviny. 

Druhá končetina pomáhá operované končetiny v jejím přitažení k neoperovanému 

rameni. 

 

3.fáze 

Tato fáze slouží k docvičení do krajních poloh v ramenním kloubu. Můžeme jí 

datovat přibližně měsíc po operačním výkonu. 

 

Elevace 

Pacient stojí půl kroku od zdi a postupně prsty operované ruky šplhá vzhůru. Při 

dosažení maximální elevace pacient přenese váhu trupu ke zdi a tím ještě dojde ke 

zvýšení dosaženého rozsahu. 

 

Zevní rotace v abdukci 

Tento pohyb též cvičíme ve stoji opřeny o rám dveří se zvednutými pažemi. 

Vychýlením těla vpřed je procvičena zevní rotace v abdukci. 

 

Vnitřní rotace 

Cvičíme ve stoji, otočeny zády ke stolu. Operovaná končetina je položena zadní 

plochou na desce stolu, kdy palec by měl být v úrovni páteře. Pacient provede mírný 

podřep a tím je procvičena vnitřní rotace (Pokorný, 2007) 

 

Program aktivní rehabilitace/ mírné posilování 

S touto fází začínáme mezi 4.-6. týdnem po operaci. Přesný termín aktivního 

cvičení musí vždy stanovit sám operatér. Navazuje na pasivní pohyby předchozí fáze, 

kdy postupně zařazujeme aktivní pohyby proti gravitaci a izometrickou kontrakci svalů. 

Je nutné mít na paměti několik zásad, např. u pacientů s omartrózou či destrukcí 

revmatickým procesem je třeba dávat pozor na atrofii všech svalů pletence ramenního, 
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což je důsledek antalgického držení celé končetiny, změn při revmatickém procesu nebo 

negativní trofický vliv na vazivový a pohybový aparát. Naopak při akutním poranění je 

svalový systém před úrazem intaktní a úrazem dochází k jeho různě rozsáhlému 

poranění. 

 

1. fáze 

Začínáme pozvolným izometrickým posilováním svalstva, což je výhodné pro 

zlepšování kondice svalstva pažního pletence. Cvičení můžeme provádět např. ve stoji u 

zdi, vleže na lůžku, kdy tlačíme končetinu proti zdi či do lůžka ve směrech ventrální 

flexe, dorzální flexe abdukce a zevní rotace. Izometrická kontrakce by měla trvat vždy 

několik sekund, při několikanásobném opakování za den.  

 

2. fáze 

Provádíme plné aktivní cvičení ramenního kloubu. Tuto etapu zahajujeme 3. 

týden po aloplastice z důvodu degenerativního onemocnění a 5.-6. týden při 

traumatických indikacích. Cvičení provádíme za pomoci neoperované končetiny, kdy 

např. zvedneme operovanou končetinu do elevace a poté pomalu kontrolovaně 

spouštíme zpět. Cvik je možno provádět s narůstající zátěží např. za pomocí činky či 

závaží.  

 

3. fáze 

Zaměřuje se na posílení všech částí m. deltoideus, m. subscapularis, m. 

infraspinatus a m.supraspinatus, a to po třech měsících od operace. Můžeme využít i 

některé pomůcky jako overball či theraband, který umožňuje plynulou rovnoměrnou 

zátěž svalstva v průběhu celého pohybu. 

 

Pokročilé posilování 

Tento program by neměl být zařazován před 12. týdnem pooperačního období, 

kdy probíhá hojení měkkých tkání, zvyšování rozsahu pohybu v ramenním kloubu a 

stabilizace ramene mírným posilováním. Pacient by měl cvičit celý předchozí program s 
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postupným zvyšováním zátěže, zařazujeme dále náročnější funkční aktivity. Obvykle po 

4 až 6 měsících se pacient vrací ke svým obvyklým zálibám. 

Pokud je pacient schopen aktivního pohybu v maximálním funkčním rozsahu a 

bez bolesti, pokud dosáhl dostatečné svalové síly, splnil tím kritéria pro oficiální 

ukončení terapie (Wilcox aj., 2005). 

 

1.3.12 Zhodnocení výsledků rehabilitační péče  

V minulosti bylo zhotoveno k hodnocení výsledků náhrady ramenního kloubu 

několik testů, které provádíme před samotnou operací i po ní. Tyto testy jsou přínosné 

nejen pro operatéra, fyzioterapeuta, ale též pro pacienta samotného. 

 

1.3.12.1 Shoulder Assessment Form 

Tento dotazník pro hodnocení ramenního kloubu přijala za standardizovaný a 

doporučuje ho „American Shoulder and Elbow Surgeons Society“. Formulář 

zaznamenává jak subjektivní pocity pacienta tak objektivní posouzení funkce 

ramenního kloubu.  

Dále obsahuje analogovou škálu pro bolest, ohodnocení aktivity každodenního 

života, ale též objektivní hodnocení jako je rozsah pohybu, svalová síla, a stabilita 

ramenního kloubu. Otázky týkající se pocitů pacienta může pacient vyplnit i v 

nepřítomnosti lékaře.  

Přijetí tohoto testu Shoulder Assessment Form (ASES) předpokládá dobrou 

komunikaci mezi pacientem a vyšetřovatelem a rozsáhlejší studie má podpořit platnost 

výsledku testování pro funkce ramenního kloubu (Richards et al, 1994). 

 

Vývoj dotazníku Shoulder Assessment Form 

Sdružení „The American Shoulder and Elbow Surgeons” přijala standardizovaný 

formulář pro posouzení funkce ramenního kloubu na jejich výročním setkání, které se 

konalo v termínu 31. října- 2. listopadu 1993, ve Virginii. Tato forma byla vyvinuta pro 

výzkum. „The American Shoulder and Elbow Surgeons“ doporučila jeho použití 
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výkonnému výboru. Ten souhlasil s koncepcí a obsahem formuláře a forma byla přijata 

za platnou. 

Většina lékařů se shoduje, že standardizovaný dotazník „Shoulder Assessment 

Form“ usnadňuje komunikaci mezi lékaři a odbornými pracovníky ve zdravotnictví, 

umožňuje a podporuje multicentrické zkoušky a zhodnocuje užitečné a relevantní 

výsledky lékařů, zdravotních pracovníků, ale i celé veřejnosti. 

Tvorba celého dotazníku trvala téměř tři roky, kdy hlavními atributy byla 

snadnost použití, hodnocení běžných denních činností a začlenění sekce subjektivních 

pocitů pacienta. 

The American Shoulder and Elbow Surgeons považuje Shoulder Assessment 

Form za základní linii měření funkce ramenního kloubu pro všechny pacienty bez 

ohledu na diagnózu (Richards et al, 1994, Kirkley et al, 2003). 

Test „Shoulder Assessment Form“ je proveden v několika modifikacích, u nás 

tuto modifikace vytvořil doc. Pokorný a kol. (Pokorný a kol., 2007). 

 

1.3.12.2 Constant Score 

Jedná se o nejstandardnější systém užívající se v Evropě, hodnotící funkci 

ramenního kloubu.  

Při vyhodnocování výsledků tohoto testu se sledují nejvíce následující čtyři 

parametry. Dva subjektivní- bolest a schopnost provádět činnosti běžného života, dva 

objektivní-rozsah pohybu a svalová síla. Originální „Constant Score“ nemá bodové 

hranice, které by rozřadily výsledky do skupin. Avšak pro lepší přehlednost přiřadil p. 

Kuhn (1998) jednotlivým dosaženým bodům hodnotu výsledku (Pokorný, 2007).  

 

1.3.12.3 Simple Shoulder Test 

Tento test byl zhotoven pro opravdu jednoduché a rychlé zhodnocení výsledků 

po operaci ramenního kloubu. Byl vytvořen na univerzitě ve Washingtonu. Skládá se ze 

12- ti jasně formulovaných otázek na zvládnuté dovednosti (Pokorný, 2007). 
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2 Cíle práce a hypotézy  

V dnešní době se implantace totální endoprotézy stává nepostradatelným 

řešením pro mnohé postižení ramenního kloubu. Proto tato práce nabízí základní obecné 

informace o anatomii, kineziologii a biomechanice ramene. 

Cílem obecné části diplomové práce bylo shrnutí informaci z dostupných zdrojů 

o totální endoprotéze ramenního kloubu a to především o soubor indikací, 

kontraindikací a možných komplikací daného výkonu. Je zde uveden popis operačního 

postupu, druhů a jednotlivých typů totálních endoprotéz a podrobné rozepsání 

rehabilitační péče. 

Vlastní práce je postavena na zhodnocení kvality života pacienta s určitou 

indikací pro totální endoprotézu ramene před a po operační léčbě a vyhodnocení 

výsledků operačního řešení u těchto pacientů. Součástí práce se staly výsledky léčby 

získané pomocí dotazníkové metody „Shoulder Assessment Form“. 

Dalším cílem práce bylo potvrzení hypotéz, zda existuje závislost úspěšnosti 

operačního výkonu na typu indikace, na věku pacienta nebo na dominanci operované 

horní končetiny. Na závěr bylo důležité porovnání námi dosažených výsledků se 

zahraničními pracemi. 

 

2.1 Cíle práce 

1. Zjistit, nakolik ovlivňují různé indikace pro totální endoprotézu ramenního 

kloubu pooperační výsledky. 

2. Zjistit, nakolik ovlivňuje věk pacienta úspěšnost operačního výkonu. 

3. Zjistit, jestli dominance operované horní končetiny ovlivňuje pooperační 

výsledky. 
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2.2 Vědecká otázka 

1. Existuje statisticky významná závislost mezi indikacemi totální endoprotézy 

ramenního kloubu a úspěšnosti operačního výkonu? 

2. Existuje statisticky významná závislost mezi věkem pacienta a mírou zlepšení 

jeho stavu po operaci? 

3. Existuje významná závislost mezi dominancí horní končetiny a výsledky 

pooperační léčby? 

 

2.3 Hypotéza 

H1 - Předpokládám, že existuje statisticky významná závislost mezi indikacemi 

totální endoprotézy ramenního kloubu a úspěšností operačního výkonu. 

H2 - Předpokládám, že existuje statisticky významná závislost mezi věkem 

pacienta a mírou zlepšení jeho stavu po operaci. 

H3 - Předpokládám, že existuje statisticky významná závislost mezi dominancí 

horní končetiny a úspěšností pooperační léčby. 
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3 Metodika práce 

3.1 Charakteristika experimentu 

Tato kapitola se zabývá průběhem a realizací výzkumu a použitých metod. Práce 

je retrospektivní studií na pacientech Medicentra, Praha, a.s., kteří byli indikování k 

operačnímu výkonu na ramenním kloubu- totální endoprotéze. Do sledovaného souboru 

bylo zařazení různé spektrum indikačních diagnóz. Jednalo se nejvíce o omartrózu, 

komplikované zlomeniny humeru, či poškození rotátorové manžety. Pro sběr dat jsem 

použila kvantitativní výzkumnou metodu- dotazník. Výzkumné šetření probíhalo u 

pacientů, kteří odpovídali předem stanoveným kritériím. Probandi byli předem 

seznámeni s anonymitou dotazníkového šetření a účastnili se ho zcela dobrovolně. Při 

sběru dat jsem spolupracovala s ostatními fyzioterapeuty z daného zařízení, kteří 

pomáhali s distribucí daných dotazníků. 

Kritéria sledovaného souboru: 

• Selhání konzervativní léčby  

• Dlouhodobé bolesti ramenního kloubu 

• MR či CT potvrzený nález omartrózy, poškození rotátorové manžety či jiné 

destrukce ramenního kloubu 

• Operační výkon – implantace náhrady ramenního kloubu 

• Schopnost samostatného vyplnění dotazníku 

• Vyplnění dotazníku 3. měsíc po operačním výkonu a retrospektivně stavu před 

operací 

Sledované parametry se týkaly jednak sledovaného souboru, tedy 

demografických informací zahrnující- věk, pohlaví, dominantní končetinu. Dalšími 

parametry byly subjektivní a objektivní pocity pacienta, jak např. bolest, zvládáních 

běžných denních činností, rozsah pohybu, svalová síla či instabilita ramenního kloubu. 

Všechny tyto sledované parametry byly součástí dotazníku „The Shoulder Assessment 

Form“. 
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3.2 Metody sběru dar a měřící techniky 

Všichni pacienti, kteří byli retrospektivně zařazeni do souboru určeného pro 

sledování, byli indikováni k náhradě ramenního kloubu v období září-listopad 2012. 

Každý pacient byl k dané operaci indikován individuálně po zvážení klinického nálezu 

a dostupných vyšetřovacích metod (RTG, MR či CT). Celkový počet těchto pacientů, 

odpovídajícím daným parametrům, byl 34. 

Jako výzkumnou metodu jsem využila standardizovaný dotazník. Výhodou této 

metody je anonymita a získání informací od většího počtu pacientů za kratší časový 

úsek. 

Klinického hodnocení se pacienti zúčastnili dobrovolně a před provedením byli 

seznámeni s průběhem, všichni podepsali informovaný souhlas. Dotazník probandi 

vyplnili po třech měsících po operačním výkonu jak za současný stav, tak i 

retrospektivně za stav před operací. 

 

3.3 Shoulder Assessment Form 

The Shoulder Assessment Form, je dotazník hodnotící funkci ramenního kloubu 

napříč věkovým složením, různorodostí onemocnění a typem léčby. Dotazník je 

využíván v mnoha oborech medicíny, je velmi rozšířen, zvláště v zahraničí. Dotazník je 

samozřejmě přeložen nejen do velkého počtu světových jazyků, ale také do češtiny. Od 

roku 1993, kdy byl dotazník přijat za platný, byl dotazník dále validizován a rozvíjen. U 

nás se jeho překladem zabýval doc. Pokorný, který svůj překlad uvedl ve své publikaci 

„Aloplastika ramenního kloubu“ z roku 2007. Existuje několik forem tohoto dotazníku. 

Může být vyplněn samotným pacientem nebo jako pohovor mezi lékařem a pacientem, 

dále existuje počítačová forma a možnost rozesílání dotazníku pomocí e-mailů. 

Vyplnění dotazníků zabere kolem 15-20 minut. Mezi jeho výhody patří srozumitelnost a 

stručnost. 

Hodnocení výsledků provádíme na základě objektivních a subjektivních 

přístupů. Druhé hledisko je pro nás významnější, protože se jedná o hodnocení pacienta 

samotného, jak vnímá své onemocnění.  
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Obsah dotazníku  

Demografické informace 

Zahrnují jméno, věk, pohlaví, stranovou dominanci na horních končetinách, 

diagnózu a typ s datem výkonu na ramenním kloubu (Obr.č.24).  

Zaznamenávají, zdali se pacient s vyšetřujícím vidí poprvé a kdy následuje další 

kontrolní vyšetření. 

 

Obr.č.24: Demografické informace (Richards et al, 1994) 

 

Subjektivní pocity pacienta 

Tato část, nejdůležitější pro celkové hodnocení dotazníku, se skládá ze tří 

podčástí. První se týká bolesti (Obr.č.25). Pacienti odpovídají, zdali cítí bolest v 

ramenním kloubu a míru bolesti zaznamenávají na škále bolesti, která se pohybuje v 

rozmezí od 0 (žádná bolest) do 10 (největší míra bolesti). Dále specifikují bolest noční 

či denní a případné užívání a analgetik a jejich počet za den.  
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Obr.č. 25: Subjektivní hodnocení-otázky bolesti (Richard et al., 1994) 

 

Druhou část tvoří nestabilita. Pacient je požádán, aby určil, zda pociťuje 

příznaky nestability. Poté dle svých zkušeností určí na stupnici míru nestability (Obr. 

č.26). 

 

Obr.č. 26: Subjektivní hodnocení- stupnice nestability (Richard et al., 1994) 

 

Poslední část se zaobírá běžnými denními činnostmi (ADL - Activity Daily 

Living). Zahrnují 10 otázek týkající se činností v běžném životě (Obr.č.27). Hodnocení 
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číslem 0 znamená, že pacienti nejsou schopni dané činnosti, číslo 1 velmi obtížné 

zvládnutí činnosti, číslo 2 lehce obtížné a číslo 3 danou činnost zvládnou bez problémů. 

 

 

Obr.č. 27: Subjektivní hodnocení-Hodnocení ADL (Richards et al., 1994) 

 

Hodnocení probíhá pro každou horní končetinu zvlášť. Maximální počet bodů je 30. 

Všechny pohyby u daných činností jsou závislé na celé řadě pohybů v ramenním 

kloubu. Pacienti podávají informaci o jejich zaměstnání a sportovních aktivitách, které 

vykonávají v souvislosti s namáháním ramene. 

 

Objektivní hodnocení ramenního kloubu 

Tato část se skládá z posouzení rozsahu pohybu v ramenním kloubu a to 

celkovou pohyblivostí (kombinovaný pohyb v glenohumerálním a scapulothorakálním 

kloubu) (Obr.č.28).  
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Obr.č. 28: Objektivní hodnocení-Rozsah pohybu (Richards et al., 1994) 

 

Provádíme aktivní i pasivní pohyby. K měření se preferuje dvouramenný 

goniometr. Rozsah pohybu hodnotíme dle čtyř pohybů a to jsou: elevace, addukce a 

vnější a vnitřní rotace. Elevace se skládá ze dvou pohybů- flexe a abdukce. Přičemž se 

hodnotí úhel mezí paží a trupem (Obr.č.29). 

 

 

Obr.č. 29:  Elevace paže-osa humeru je v rovině se spinou scapulae (Brems, 1994) 

 

Addukce je hodnocena pohybem paže v horizontální rovině směrem k trupu. 

Zevní rotaci měříme v 90° abdukci, kdy je loket flektován do pravého úhlu. Při 

nemožnosti provedení 90° abdukce v ramenním kloubu je možné zevní rotaci změřit na 

paži volně u těla. 
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Vnitřní rotace se hodnotí dle výšky obratle, na který dosáhne vztyčený palec, při 

provedení tohoto pohybu.  

 

Dalším objektivním hodnocením je přítomnost jednotlivých příznaků u 

ramenního kloubu (Obr.č.30). Daný specifický příznak je hodnocen na škále od 0 do 3, 

číslo 0 není přítomen, číslo 1 příznak je zde mírně přítomen, číslo 2 středně a číslo 3 

závažně přítomen. Mezi hodnocené příznaky ramenního kloubu zahrnujeme bolest m. 

supraspinatus, bolesti AC kloubu, bolestivost oblasti šlachy m. biceps brachii, jiná 

bolestivost, impingement I– pasivní elevace v lehké vnitřní rotaci, impingement II– 

pasivní vnitřní rotace v 90°flexi, impingement III– 90°aktivní abdukce, subakromiální 

krepitus, přítomnost jizvy, atrofie či deformity. 

Obr.č. 30: Objektivní hodnocení- jednotlivé příznaky ramenního kloubu (Richards et 

al., 1994) 

 

Dále do této oblasti zahrnuje hodnocení svalové síly. Svalovou sílu v tomto 

případě hodnotíme dle “Medical Research Council grade” (Obr.č.31). 
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Obr.č. 31: Objektivní hodnocení- svalová síla (Richards et al., 1994) 

 

Zde musíme brát v úvahu bolest při testování, která může ovlivnit výsledek. 

Svalová síla je měřena v elevaci horní končetiny, abdukci, zevní rotaci a vnitřní rotaci. 

 

Do objektivního hodnocení zařazujeme hodnocení instability. Nestabilita je 

odstupňována číslem 0, pokud se zde nevyskytuje, číslem 1, pokud mírně (0 - 1 cm 

posun), číslem 2 pokud středně (1-2 cm posun nebo posouvá okraj glenoidu), číslem 3 

závažný výskyt (posun větší více než 2 cm nebo posun přes okraj glenoidu) (Obr.č.32). 

 

Obr.č. 32: Objektivní hodnocení- instabilita (Richards et al., 1994) 
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Vyšetřující se též ptá, zdali nějaký z manévrů neprovokuje nějaké příznaky, 

nedochází-li k samovolné nestabilitě, není-li pozitivní “relocation test” či 

generalizovaná laxicita vazů. Na konec uvedeme další objektivní poznatky získané z 

vyšetření a na úplný závěr necháme pacienta daný dotazník podepsat. 

 

Hodnocení skóre dotazníku 

K hodnocení dotazníku se využívají pouze informace ze subjektivního 

hodnocení pacienta. K vytvoření skóre využíváme hodnocení bolestí na analogové škále 

a 10 položek týkající se běžných denních činností neboli ADL. 

Celkové skóre tedy vypočteme z jednoduchého vzorce: 

(10- skóre na analogové škále bolesti) x 5= X + (5/3) x skóre ADL 

Např.:  skóre na škále bolest = 6  

 celkové skóre ADL = 22 

celkový index = ([10-6] x 5 = 20) + (5/3 x 22 = 37) = 57 (ze 100 

možných bodů). 

3.4 Problémy s hodnocením dotazníku 

Samotný pacient  

Většinu dotazníku vyplňuje pacient samostatně, proto by měl být srozumitelně 

formulovaný, vhodně strukturovaný a výstižný. Pokud dojde s jeho vyplňováním na 

pomoc lékaře či jiného odborného pracovníka, měla by tato pomoc být pouze stran 

daného dotazníku, je nutné se vyvarovat podsouvání subjektivního názoru. 

Vlastní dotazník 

Problémem je využití daného dotazníku již po delší řadu let. Takový dotazník 

může nedostatečně odrážet postupem doby vlastní vývoj onemocnění a typ léčby. Další 

problémy jsou spíše technického rázu- grafické zpracování, psaná forma dotazníku. V  

poslední době se velmi osvědčila elektronická forma dotazníků, a to dotazník formou 

dotykové obrazovky. 
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Otázka načasování podání dotazníku  

Existují přesně dané časové intervaly, ve kterých by měl být dotazník vyplněn. 

Ty však samozřejmě závisí na cíli studie, vlastní diagnóze a léčbě daného onemocnění. 

Chybějící data 

To může být velkým problémem zvláště u statistického vyhodnocení dopadu 

léčby. Příčinou může být nevyplnění určité otázky, z důvodu jejího nepochopení či 

špatným překladem z cizího jazyka. Další problémem může být nepochopení 

neadekvátní či složité otázky, ať je to již dáno špatnou formulací či nižší edukací 

pacienta. V neposlední řadě může být příčinou chybějících dat vyčerpání pacienta při 

příliš obsáhlých, dlouhých a špatně strukturovaných dotaznících (Scheidová, Egnerová, 

1990; Gerylovová, Holčík, 1985).  

 

3.5 Statistické zpracování 

Data z dotazníků byla roztříděna a nekompletní dotazníky vyřazeny. 

Z jednotlivých položek byly vytvořeny tabulky v počítačovém programu Microsoft 

Excel 2007. Do nich byly vloženy jednotlivé číselné hodnoty odpovědí. V daném 

programu byly poté vytvořeny grafy a tabulky s jednotlivými výsledky, které byly 

komentovány. 

V rámci statistického zpracování bylo cílem zjistit, zdali v rámci předoperačního 

a pooperačního dotazníkového měření vznikly statisticky významné rozdíly jak u celého 

souboru vyšetřovaných, tak u jednotlivých indikačních a věkových skupin a u skupin 

dominantní čí nedominantní operované horní končetiny. 

Zjišťovali jsme následující statistické veličiny a jejich vztahy: minimální a 

maximální hodnoty, aritmetický průměr, směrodatnou odchylku,  t- test pro párové 

hodnoty závislých výběrů a hladinu významnosti. 

 

Minimální a maximální hodnota 

Označuje nejnižší a nejvyšší hodnotu v celkovém souboru hodnot (Gerylovová, 

Holčík, 1985). 
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Aritmetický průměr 

Vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor několika hodnot. Jedná se o 

součet všech hodnot (dosažených výsledků) vydělených jejich počtem. 

 

 

Směrodatná odchylka (s) 

Je kvadratický průměr odchylek znaku od jejich aritmetického průměru. Její 

hodnota vypovídá o tom, jak moc se od sebe liší jednotlivé naměřené hodnoty. Čím je 

hodna nižší, tím více si jsou naměřené hodnoty podobné a naopak (Gerylovová, Holčík, 

1985). 

 

T-test 

Je parametrickým testem pro určování rozdílu dvou středních hodnot. Podle 

statistické významnosti testovaného rozdílu středních hodnot usuzujeme na účinnost 

aplikovaného pokusného zásahu v sledovaném souboru. Porovnává tedy 2 měření u 

jednoho vybraného souboru: 1. měření před aplikací pokusného zásahu a 2. měření po 

aplikaci pokusného zásahu. Takto získané hodnoty tvoří páry a reprezentují při 

testování jak kontrolní tak i pokusnou skupinu porovnávaných dat. Testujeme tedy 

hypotézu, že střední hodnota měření před a po zásahu se rovnají (neboli: rozdíl 

středních hodnot párových měření je nulový). 

 

 Hladina významnosti (p) 

Vyjadřuje pravděpodobnost, že náhodná odchylka překročí danou hodnotu, tzv. 

kritickou hodnotu. Pro mé výzkumné šetření jsme zvolili její hodnotu 0,01 (1%). 



 

71 

4 Výsledky 

4.1 Základní charakteristika sledovaného souboru 

Do retrospektivní studie byli zařazeni pacienti ze  soukromého rehabilitačního 

zařízení Medicentrum a.s., Praha indikovaní k totální endoprotéze ramenního kloubu od 

září 2012. Doba sledování byla 3 měsíce. Vzhledem k výběru pooperačního sledování 

formou elektronické pošty se pohybovala návratnost dotazníků kolem 70-80%. Během 

doby sledování došlo ke ztrátě pacientů z důvodu neochoty spolupracovat na dané studii 

či ke změně e-mailové adresy. Výsledný počet pacientů zahrnutých do výzkumu byl 34. 

Z důvodu statistického zpracování bylo nutno rozdělit tento soubor probandů do 

několika základních skupin dle jednotlivých hypotéz, tedy dle indikací k operační léčbě, 

věkových skupin operovaných pacientů a dominance operované horní končetiny.  

Následující tabulka udává typy indikací objevující se v sledovaném souboru a 

procentuální vyjádření. 

 

typ indikace počet % 

omartróza 13 38 

posttraumatická destrukce 11 30 

postižení rotátorové 

manžety 

10 32 

CELKEM 34 100 

Tab.č.1: Rozdělení souboru dle typu indikací 

  

Graf č.1: Rozložení souboru dle typu indikací 
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Dalším možným rozdělením pacientů do skupin, by mohlo být řazení dle typu 

implantátu. Jen pro orientaci tabulka s počty a procentuálními zastoupeními 

jednotlivých skupin. 

 

typ implantátu počet % 

anatomický implantát 19 56 

reverzní implantát 15 44 

Tab.č.2: Procentuální zastoupení typů implantátů 

 

Následující tabulky shrnují demografické informace, jako je pohlaví, věk a 

stranová dominance operované horní končetiny. 

 

zastoupení 

jednotlivých pohlaví 

počet  % 

muži 20 59 

ženy 14 41 

CELKEM 34 100 

Tab.č. 3: Procentuální zastoupení mužů, žen 

 

 

Graf č.2: Rozložení zastoupení mužů a žen 

 

Z tabulky jasně vyplývá převaha mužů nad ženami v souboru. Z 34 oslovených 

bylo 20 mužů (59%) a 14 žen (41%). 
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věkové skupiny počet  % 

30-55 let 8 24 

56-69 let 17 50 

70 a více 9 26 

CELKEM 34 100 

Tab.č.4: Rozložení věkových skupin 

 

 

Graf č.3: Rozložení věkových skupin 

 

Věkové zastoupení v nejmladší kategorii (30-55 let) je 8 dotazovaných, ve druhé 

kategorii (56-69 let) je jich 17 a nejstarší kategorii (70 a více let) zastupuje 9 

dotázaných pacientů. Průměrný věk pacientů je 61,9 let, což odpovídá průměrnému 

věku mužů 60,7 let a u žen 63 let. 
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stranová dominance počet  % 

dominantní strana 25 74% 

nedominantní strana 9 26% 

CELKEM 34 100 

Tab.č.5: Procentuální zastoupení dominantní strany 

 

Graf č.4: Rozložení zastoupení dominantní strany v souboru 

 

Tabulka demonstruje převahu operované dominantní končetiny v celém 

testovaném souboru a to v zastoupení 74% dotázaných. Pouze u 9-ti operovaných se 

objevuje operovaná nedominantní horní končetina.  
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4.2 Vyhodnocení dat 

Pro statistické zpracování dostaneme validnější data, pokud budeme počítat s 

celým souborem vyšetřených 34 osob, a proto v následující části budou shrnuty 

výsledky jednotlivých podčástí dotazníku Shoulder Assessment Form pro celý soubor.  

  

4.2.1 Hodnocení bolesti 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 7,24 3 10 1,75 

3 měsíce 3,62 2 7 1,24 

Tab.č.6: Srovnání výsledků hodnocení bolesti u celého souboru pacientů v závislosti na 

době sledování 

 

Hodnocení míry bolesti je subjektivní. Před operací vychází průměrná bolest na 

škále od 0-10 v průměru 7,24 bodu. 3 měsíce po operaci dochází k subjektivnímu 

zmírnění bolesti na 3,62 bodu. 

 

4.2.2 Subjektivní hodnocení instability 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 7,06 4 10 1,61 

3 měsíce 3,79 2 7 1,26 

Tab.č.7: Srovnání výsledků hodnocení instability celého souboru pacientů v závislosti 

na době sledování 

 

Na tuto položku dotazovaní před daným operačním výkonem odpovídali v 

průměru 7,06 bodů na škále v rozmezí 0-10. Po operačním výkonu tato hodnota klesla v 

průměru na 3,79 bodu. 
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4.2.3 Hodnocení ADL 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 16 9 24 3,83 

3 měsíce 17,09 10 27 4,08 

Tab.č.8: Srovnání výsledků ADL celého souboru pacientů v závislosti na době sledování 

 

Při hodnocení ADL je možné dosáhnout maximálního počtu 30-ti bodů. V mém 

souboru před operací byl průměrný počet bodů 16, při hodnocení o 3 měsíce později byl 

tento průměr 17,09 bodu. 

 

4.2.4 Hodnocení rozsahu pohybu 

Elevace 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 86,82 60 120 15,66 

3 měsíce 91,27 70 120 12,50 

Tab.č. 9: Srovnání výsledků rozsahu pohybu- elevace v závislosti na době sledování 

 

Addukce 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 52,06 20 90 16,98 

3 měsíce 54,71 20 90 18,67 

Tab.č. 10: Srovnání výsledků rozsahu pohybu- addukce v závislosti na době sledování 
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Zevní rotace 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 16,03 5 30 7,74 

3 měsíce 18,38 5 30 6,50 

Tab.č. 11: Srovnání výsledků rozsahu pohybu- zevní rotace v závislosti na době 

sledování 

 

Vnitřní rotace 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 19,85 5 30 7,72 

3 měsíce 22,94 10 35 6,98 

Tab.č. 12: Srovnání výsledků rozsahu pohybu- vnitřní rotace v závislosti na době 

sledování 

Hodnocení rozsahu pohybu se skládá ze čtyř pohybů a to elevace, addukce, 

zevní a vnitřní rotace. V mém souboru před operací byla průměrná elevace 86,82°, po 

operaci 89,26°. Průměrná addukce před operací měla hodnotu 52,06° a po výkonu 

54,71°. Zevní rotace dosahovala před operačním výkonem hodnoty 16,03° a po 18,38°. 

Vnitřní rotace se změnila z průměrného rozsahu pohybu v ramenním kloubu 19,85° 

před operací na 22,94° tři měsíce po. 

 

4.2.5 Hodnocení jednotlivých příznaků ramenního kloubu 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 8,15 3 11 1,68 

3 měsíce 6,50 3 10 2,02 

Tab.č. 13: Srovnání výsledků stupně jednotlivých příznaků v závislosti na době 

sledování 
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Při hodnocení jednotlivých příznaků ramenního kloubu hodnotíme nejen stupeň 

daných příznaků, ale též přítomnost jednotlivých příznaků. Z maximálního možného 

bodování (12 bodů) bylo v průměru dosaženo před operací 8,15 bodů a po operačním 

zásahu klesl tento počet 6,5 bodu.  

 

doba sledování ano ne 

počet % počet % 

před 142 60 96 40 

3 měsíce 110 46 128 54 

Tab.č. 14: Srovnání výsledků přítomnosti jednotlivých příznaků v závislosti na době 

sledování 

 

 

Graf č. 5: Přítomnost jednotlivých příznaků 

 

Přítomnost jednotlivých příznaků byla v předoperačním hodnocení v 60% 

hodnocena pozitivně, po 3 měsících tato četnost klesla na 46% pozitivních přítomných 

příznaků. 
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4.2.6 Hodnocení svalové síly 

Elevace 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 2,59 2 3 0,49 

3 měsíce 3,25 2,5 4 0,47 

Tab.č. 15: Srovnání výsledků svalové síly- elevace v závislosti na době sledován 

 

Abdukce 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 2,65 2 4 0,52 

3 měsíce 2,82 1,5 4,5 0,71 

Tab.č. 16: Srovnání výsledků svalové síly- abdukce v závislosti na době sledování 

 

Zevní rotace 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 2,71 2 4 0,56 

3 měsíce 2,84 1,5 3,5 0,50 

Tab.č. 17 :Srovnání výsledků svalové síly– zevní rotace v závislosti na době sledování 

 

Vnitřní rotace 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 2,47 1,5 3,5 0,55 

3 měsíce 2,68 2 3,5 0,48 

Tab.č. 18: Srovnání výsledků svalové síly– vnitřní rotace v závislosti na době sledování 
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Hodnocení svalové síly dle daného dotazníku se skládá ze čtyř pohybů a to 

elevace, abdukce, zevní a vnitřní rotace. V mém souboru byla před operací průměrná 

síla do pohybu elevace 2,59 na škále svalové síly, po operaci byla tato hodnota zvýšena 

na 3,25. Průměrná svalová síla do abdukce před operací měla hodnotu 2,65 a po výkonu 

2,82. Svalová síla zevní rotace dosahovala před operačním výkonem hodnoty 2,71 a po 

2,84. Svalová síla vnitřní rotace se změnila z průměrného bodování na škále svalové 

síly z hodnoty 2,47 na 2,68. 

 

4.2.7 Hodnocení objektivní instability 

doba sledování průměrné skóre min. max. směrodatná 

odchylka 

před 7,71 5 10 1,49 

3 měsíce 6,18 3 10 1,77 

Tab.č. 19: Srovnání výsledků stupně objektivní instability v závislosti na době sledování 

 

Při hodnocení objektivní instability hodnotíme nejen stupeň daných příznaků, 

ale též přítomnost jednotlivých příznaků. Z maximálního možného bodování (12 bodů) 

bylo v průměru dosaženo před operací 7,71 bodů a po operačním zásahu klesl tento 

počet 6,18 bodu.  
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doba sledování ano ne 

počet % Počet % 

před 62 60 40 40 

3 měsíce 60 59 42 41 

Tab.č. 20: Srovnání výsledků přítomnosti stupně jednotlivých příznaků instability v 

závislosti na době sledování 

 

 

Graf č.6: Přítomnost jednotlivých příznaků instability 

 

Přítomnost jednotlivých příznaků instability byla v předoperačním hodnocení v 

60% hodnocena pozitivně, po 3 měsících tato četnost klesla na 40% pozitivních 

přítomných příznaků. 
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4.2.8 Hodnocení celkového skóre 

doba sledování celkové skóre 

„Shoulder 

Assessment 

Form“ 

min. max. směrodatná 

odchylka 

před 40,5 26,7 58,3 8,6 

3 měsíce 60,4 40,0 85,0 8,6 

Tab.č. 21: Výsledky celkového skóre dotazníku „Shoulder Assessment Form“ v 

závislosti na době sledování 

 

Celkové skóre dotazníků „Shoulder Assessment Form“ před operací činí 40,5 (z 

maximálního možného počtu 100 bodů), což ukazuje na podprůměrný výsledek. Tři 

měsíce po operaci dochází ke zvýšení celkového skóre na 60,4 bod, což lze dle 

hodnocení označit za dobrý výsledek. Došlo tedy subjektivně k výraznému zlepšení 

běžných denních činností a ke snížení bolesti u dotazovaných pacientů. 

Tyto výsledky jsou statisticky významné na 1% hladině statistické významnosti 

po srovnání pomocí parametrického t-testu, p=6×10¯
14
˂ p= 0,01. 

 

4.2.9 Hodnocení u jednotlivých indikací 

Omartróza 

doba sledování celkové skóre 

„Shoulder 

Assessment 

Form“ 

min. max. směrodatná 

odchylka 

před 39,9 30,0 55,0 6,8 

3 měsíce 59,9 48,3 66,7 6,2 

Tab.č. 22: Výsledky dotazníku „Shoulder Assessment Form“ pro indikaci- omartróza v 

závislosti na době sledování 

 

 



 

83 

Posttraumatická destrukce 

doba sledování celkové skóre 

„Shoulder 

Assessment 

Form“ 

min. max. směrodatná 

odchylka 

před 40,0 26,7 58,3 10,1 

3 měsíce 62,1 53,3 71,7 5,8 

Tab.č. 23: Výsledky dotazníku „Shoulder Assessment Form“ pro indikaci-

posttraumatická destrukce v závislosti na době sledování 

 

Postižení rotátorové manžety 

doba sledování celkové skóre 

„Shoulder 

Assessment 

Form“ 

min. max. směrodatná 

odchylka 

před 41,8 26,7 58,3 8,8 

3 měsíce 59,7 40,0 85,0 12,2 

Tab.č. 24: Výsledky dotazníku „Shoulder Assessment Form“ pro indikaci-postižení 

rotátorové manžety v závislosti na době sledování 

 

V předchozích tabulkách jsou shrnuty výsledky dotazníku „Shoulder 

Assessment Form“ pro pacienty s indikacemi omartróza, posttraumatická destrukce 

ramenního kloubu a postižení rotátorové manžety. Z výše uvedeného vyplývá hodnota 

„Shoulder Assessment Form“ před operací s indikací omartróza kolem 39,9 což značí 

průměrný výsledek. Po operaci dochází ke zlepšení ve všech parametrech a dané 

výsledky se průměrně zvýšily 20 bodů. 

Indikace posttraumatické poškození ramenního kloubu před operačním řešením 

dosahovalo v 40 bodu v průměru. Po operaci došlo ke zvýšení dané hodnoty na 62,1 

bodu. Poslední sledovanou indikací bylo postižení rotátorové manžety, které pro soubor 

pacientů před operačním zásahem, dosahovalo hodnot 41,8 bodu. Po operaci můžeme 

mluvit o zvýšení dané hodnoty dotazníku v průměru o 18 bodů. 
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Ve všech případech došlo k prokázání statistické významnosti výsledků na 

hladině 1% pomocí t-testu. Důkazem toho jsou číselné hodnoty hladiny významnosti, 

kdy pro indikaci omartróza tato hladina významnosti dosáhla hodnot p=3,69×10¯6˂ p= 

0,01, u posttraumatické destrukce p=5,24×10¯
6
˂ p= 0,01 a u postižení rotátorové 

manžety byla hladina významnosti  p=1,42×10¯
4
˂ p= 0,01. 

 

4.2.10 Hodnocení u jednotlivých věkových skupin 

1. skupina 30-55 let 

doba sledování celkové skóre 

„Shoulder 

Assessment 

Form“ 

min. max. směrodatná 

odchylka 

před 40,2 30,0 53,3 7,52 

3 měsíce 54,6 40,0 68,3 9,31 

Tab.č. 25: Výsledky dotazníku „Shoulder Assessment Form“ pro věkovou skupinu 30-55 

let v závislosti na době sledování 

 

2. skupina 56-69 let 

doba sledování celkové skóre 

„Shoulder 

Assessment 

Form“ 

min. max. směrodatná 

odchylka 

před 41,76 30,0 58,3 8,92 

3 měsíce 63,43 48,3 85,0 7,81 

Tab.č. 26: Výsledky dotazníku „Shoulder Assessment Form“ pro věkovou skupinu 56-69 

let v závislosti na době sledování 
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3.skupina 69 a více let 

doba sledování celkové skóre 

„Shoulder 

Assessment 

Form“ 

min. max. směrodatná 

odchylka 

před 38,3 26,7 55,0 8,5 

3 měsíce 59,8 46,7 66,7 6,06 

Tab.č. 27: Výsledky dotazníku „Shoulder Assessment Form“ pro věkovou skupinu 70 a 

více let v závislosti na době sledování 

 

V těchto tabulkách byly shrnuty výsledky dotazníku „Shoulder Assessment 

Form“ pro pacienty různých věkových skupin. Pro svou práci jsem si dotazované 

rozdělila do tří skupin dle věku a to v rozmezí 30-55 let, 56-69 let a 70 a více let. 

Z výše uvedeného vyplývá hodnota „Shoulder Assessment Form“ před operací 

ve věku od 30 do 55 let 40,2 bodu, což značí průměrný výsledek. Po operaci dochází ke 

zlepšení ve všech parametrech a dané výsledky se průměrně zvýšily o 14 bodů. 

Věková skupina od 56 do 69 let dosahovala před operací 41,76 bodu v průměru. 

Po operaci došlo ke zvýšení dané hodnoty na 63,43 bodu. Poslední sledovaná skupina 

byla 70 a více let, která pro soubor pacientů před operačním zásahem dosahovala 

hodnot 38,3 bodu. Po operaci můžeme mluvit o zvýšení dané hodnoty dotazníku v 

průměru o 21 bodů. 

Všechny tyto výsledky opět poukazují po vyhodnocení pomocí parametrického 

párového t-testu na statickou významnost. Hladina významnosti u věkové skupiny 

v rozmezí od 30-55 let je p=1,14×10¯4˂ p= 0,01, u druhé skupiny ve věku od 56-69 let 

je tato hodnota p=1,6×10¯11
˂ p= 0,01 a poslední skupina 70 a více let vykazuje hladinu 

významnosti p=1,47×10¯3˂ p= 0,01. 
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4.2.11 Hodnocení dle operované dominantní horní končetiny  

Dominantní končetina 

doba sledování celkové skóre 

„Shoulder 

Assessment 

Form“ 

min. max. směrodatná 

odchylka 

před 40,2 26,67 58,44 8,37 

3 měsíce 60,5 45,00 71,67 7,13 

Tab.č.28: Výsledky dotazníku „Shoulder Assessment Form“ pro operované dominantní 

končetiny 

 

Nedominantní končetina 

doba sledování celkové skóre 

„Shoulder 

Assessment 

Form“ 

min. max. směrodatná 

odchylka 

před 40,5 30,0 58,33 9,46 

3 měsíce 58,67 40,0 85,00 11,73 

Tab.č.29: Výsledky dotazníku „Shoulder Assessment Form“ pro operované 

nedominantní končetiny 

 

V těchto dvou tabulkách byly shrnuty výsledky dotazníku „Shoulder Assessment 

Form“ pro pacienty s operovanou dominantní a nedominantní končetinou. V mé práci se 

objevilo 25 pacientů s operovanou dominantní horní končetinou a pouze 9 pacientů 

indikovaných k operaci jejich nedominantní končetiny. 

Z výše uvedeného vyplývá hodnota „Shoulder Assessment Form“ před operací 

dominantní končetiny 40,2 bodu. Po operaci dochází ke zlepšení ve všech parametrech 

a dané výsledky se průměrně zvýšily o 20 bodů. 

Skupina operované nedominantní končetiny vykazovala před operací 40,5 bodu 

v průměru. Po operaci došlo ke zvýšení dané hodnoty na 58,67 bodu. 
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Všechny tyto výsledky poukazují po vyhodnocení pomocí parametrického 

párového t-testu na statickou významnost. Hladina významnosti u věkové skupiny 

operovaná dominantní končetina je p=2,95×10̄10
˂ p= 0,01, u druhé skupiny, tedy 

operovaná nedominantní končetina, je tato hodnota p=9,90×10¯6˂ p= 0,01. 
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5 Diskuze 

Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na problematiku hodnocení funkce 

ramenního kloubu po totální endoprotéze. K vlastnímu hodnocení jsem využila 

standardizovaného dotazníku „Shoulder Assessment Form“. Tento dotazník je často 

používán v zahraničí a to nejen u pooperačních stavů, ale pro zhodnocení funkce 

ramenního kloubu pro jakékoliv jeho poškození. Nevýhodou však je, že celkové 

hodnocení není zaměřeno na objektivní parametry, ale spíše na subjektivní pocity 

pacienta. Pomocí tohoto dotazníku můžeme porovnávat pacienty s různými diagnózami. 

„Shoulder Assessment Form“ obsahuje 7 podskupin, celkové skóre je však tvořeno 

pouze ze tří těchto podskupin. A to z hodnocení bolesti, instability a běžných denních 

činností (ADL). Vyplnění dotazníku na předtištěném formuláři nezabralo pacientovi 

více jak 20 minut. 

Jako hypotézy jsem si stanovila posuzování závislosti funkce ramenního kloubu 

na zvolených faktorech, mezi které jsem zahrnula indikace k totální endoprotéze 

ramenního kloubu, věk pacienta a dominance operované končetiny. 

Výsledky jednotlivých položek byly srovnávány s výsledky jiných studií, a to s 

českou studií z 1. Ortopedické kliniky 1. LF UK v Praze, a se dvěma zahraničníma 

studiemi. První od Rega B. Wilcoxe, zveřejněnou v Journal of Orthopaedic &Sports 

Physical Therapy, která hodnotí funkci ramenního kloubu dle indikací k operaci, a 

zahrnuje 37 pacientů s indikací artróza ramenního kloubu, 46 s posttraumatickým 

postižením ramenním kloubu a 14 pacientů indikovaných k operaci s  poškozením 

rotátorové manžety, krom těchto i mnou sledovaných indikací, zahrnuje i 27 pacientů s 

revmatickou artritidou či 52 s nekrózou hlavice humeru (Wilcox, 2005). Druhou 

zahraniční studií je šetření Michaela Johna, zaměřující se především na totální 

endoprotézu v případě poškození rotátorové manžety, publikovanou International 

Orthopaedics. Tato studie byla vydána v roce 2010 a zúčastnilo se jí 17 pacientů s 

totální endoprotézou ramenního kloubu (John, 2010). 

 

První položky mého šetření se týkaly demografických informací o 

respondentech. Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 34 pacientů, z toho 20 mužů 

a 14 žen. Pro své výzkumné účely jsem si pacienty rozřadila do tří věkových skupin, dle 
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dělení vývojové psychologie (Krejčířová, 2006) a to na ranou a střední dospělost (30-55 

let), pozdní dospělost - presenium (46-69let) a stáří (70 a více let). Největší věkovou 

kategorii tvořili v 50-ti % lidé ve věku od 56-69 let, dalších necelých 27% tvořili 

pacienti 70 a více let, a 23% dotazovaných bylo ve věku od 30 do 55 let. Průměrný věk 

celého souboru byl tedy 61,9 let, což je o 5 let nižší než průměrný věk v Johnově studii 

(John, 2010). Ve druhém výzkumu, se kterým srovnám výsledky, nebyl věk 

rozhodujícím faktorem. 

V souboru je převaha operované dominantní končetiny 74% případů oproti 26% 

nedominantní. Tento vliv není hodnocen žádnou dostupnou zahraniční studií. 

 

Subjektivní parametry začínají hodnocením bolesti. Ve sledovaném souboru na 

škále bolesti od 0-10 bodů ( 0= min. bolest, 10= max. bolest) byla průměrná hodnota 3 

měsíce po operaci snížena ze 7,24 bodu na 3,62. Toto výrazné vylepšení můžeme 

přikládat časně vedené rehabilitaci po operačním výkonu, která má zprvu za cíl věnovat 

se zhojení měkkých tkání a tím snížení otoku a bolestivosti. M. John ve své studii 

týkající se 17 operovaných uvádí po 11 měsících po operaci na škále od 0 do 100 (0= 

nejhorší, 100=nejlepší výsledek) hodnocení 70 bodů. Což lze při srovnání považovat za 

velmi podobné výsledky (John, 2010). 

Hodnocení instability probíhalo na škále od 0-10 bodů (0=min, 10=max 

instabilita). Z výsledků vyplývá subjektivní vylepšení tohoto parametru z počátečních 

průměrných 7,06 bodu na 3,79. Ve studii M. Johna bylo opět dosaženo podobného 

výsledku, 84,4 bodu ze 100 možných (0= nejhorší, 100= nejlepší výsledek) (John, 

2010).  

Posledním ze subjektivních parametrů dotazníku je položka týkající se ADL. 

Maximální počet dosažených bodů je 30. Před operací byl v souboru průměrný počet 

16-ti bodů, 3 měsíce po operaci se tento průměr zvedl na 17,09 bodu. Což znamená 

zmírnění obtíží a vyznačuje se obnovením jednotlivých činností, které pacient nemohl 

kvůli svému onemocnění vykonávat. Jedná se tedy o zvýšení sebeobsluhy či odkládání 

pomůcek nutných pro běžné denní činnosti. Pacienti Johnovi studie dosáhli 50-ti bodů 

ze 100 možných, což je průměrný výsledek, opět srovnatelný s mým výzkumem. 
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Rozsah pohybu byl hodnocen dle hlavních 4 pohybů a to elevace, addukce, 

zevní a vnitřní rotace. Z šetření vyplývá průměrné zvýšení aktivní elevace z 86,82° na 

91,27° po třech měsících po operaci. Toto zvýšení je důvodem časného cvičení tohoto 

pohybu již v prvních fázích rehabilitace jak pod vedením fyzioterapeuta, tak pacienti 

jsou sami instruováni k provádění elevace samostatně na lůžku s využitím neoperované 

končetiny či „Therapy Masteru“. Ze studie z Journal Ortopeadic&Sports Physical 

Therapy vyplývá, že rok po operaci došlo v průměru zlepšení aktivní elevace na 105° 

(Wilcox, 2005). 

O mírném zlepšení můžeme mluvit i v případě addukce, kdy z počátečních 

52,06° dosáhl můj soubor sledovaných v průměru zvýšení na 54,71°. V případě zevní 

rotace byl zvýšen kloubní rozsah v průběhu tří měsíců z 16,03° na 18,38°, u vnitřní 

rotace byl rozsah zvýšen z 19,85° na 22,94°. V zahraniční studii byl v průměru rok po 

operaci rozsah do zevní rotace 45°. Tento rozdíl můžeme přikládat tomu, že v 

posuzovaném rehabilitačním zařízení jsou obě rotace (jak zevní, tak vnitřní) minimálně 

měsíc po operaci zakazovány provádět a vzhledem k pooperačnímu hodnocení 

s odstupem jen tří měsíců, nelze za tuto dobu dosáhnout takových výsledků. 

 

Přítomnost pozitivní příznaků ramenního kloubu na počátku mé studie byla 

60%. Po operaci a tří měsíční rehabilitaci klesl tento počet na průměrných 46% 

pozitivně hodnocených příznaků. V zahraniční studii M. Johna klesl počet příznaků 

průměrně o 14%. Což lze považovat za výsledek srovnatelný. 

 

Hodnocení svalové síly bylo testováno na 5-ti stupňové škále. Největšího 

zlepšení svalové síly bylo dosaženo u elevace horní končetiny z průměrných 2,59 na 

3,25 stupně. Nejmenší zlepšení bylo dosaženo u svalové síly do vnitřní a zevní rotace, 

což opět přikládám nemožnosti provedení rotací minimálně 1 měsíc po operaci. Svalová 

síla do abdukce byla zvýšena v průměru o 0,2 stupně na škále svalové síly.  

Zde hovořím o celkovém zlepšení svalové síly do všech testovaných směrů, 

avšak s porovnáním objektivního hodnocení rozsahu pohybu toto zlepšení není tak 

výrazné. Důvodem je, že s cvičením aktivních pohybů či izometrické kontrakce pacienti 

začínají dle stanoveného konceptu v českých rehabilitačních zařízeních až po 4-6 



 

91 

týdnech po operaci. Vzhledem k hodnocení s tříměsíčním odstupem po operaci nelze 

tedy očekávat tak dobrých výsledků. 

Posledním parametrem bylo sledování objektivních příznaků instability, i v 

tomto parametru došlo k mírnému vylepšení po třech měsících po operaci. Přítomnost 

pozitivních příznaků instability klesla v průměru o 2%. 

 

Celkové skóre dotazníku „Shoulder Assessment Form“ hodnotící funkci 

ramenního kloubu vzrostlo po třech měsících z průměrných hodnot 40,5 bodu na 60,2 z 

maximálního počtu 100 bodů. Tyto výsledky jsou statisticky významné na 1% hladině 

významnosti po srovnání parametrickým párovým t-testem. Z dotazníku tedy u celého 

souboru vyplývá zlepšení po třech měsících od operace nejen v jednotlivých 

podkategoriích, ale též v celkovém hodnocení. Studie M. Johna hodnocená též 

dotazníkem „Shoulder Assessment Form“ ukazuje po roce hodnotu 61,3 bodu, tedy 

srovnatelný výsledek.  

 

V jedné z hypotéz si kladu otázku, zdali různé indikace operačního řešení totální 

endoprotézy mohou ovlivnit celkové výsledky funkce ramenního kloubu. Ve studii z 

Journal Ortopaedic&Sports Physical Therapy byly nejlepší výsledky hodnocené testem 

„Shoulder Assessment Form“ rok po operačním zásahu dosaženy u indikace omartrózy, 

a to v průměru 91 bodu (Wilcox, 2005). Pro indikaci posttraumatická destrukce bylo 

průměrné celkové skóre 82 bodů. U indikace postižení rotátorové manžety bylo 

dosaženo výsledku 80 bodů ze 100 možných.  

V mém výzkumu dosáhli nejlepších hodnot pacienti indikování pro traumatické 

destrukce, v průměru 62,1 bodu. Soubor pacientů indikovaných pro poškození 

rotátorové manžety a pacientů s omartrózou vykazují shodný výsledek a to 59,7, resp. 

59,5 bodu po třech měsících rehabilitace. Pro všechny sledované indikace vychází 

hodnoty „Shoulder Assessment Form“ statisticky významně na 1% hladině 

významnosti.  

Závěr, zdali různé indikace ovlivňují výsledek pooperační léčby, vychází tedy 

sporně, neboť celkové skóre po operačním výkonu u poškození rotátorové manžety a 

omartrózy se liší nesignifikantně, nemajíce tedy vliv na úspěšnost léčby, zato výsledky 
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pacientů indikovaných pro traumatickou destrukci vykazují jednak nejlepší celkové 

skóre a zároveň největší zlepšení vůči předoperačnímu stavu, tedy (tato) indikace vliv 

má.  

Vysvětlením horšího výsledku u artrózy ramenního kloubu může být studie dle 

Wiewiorskiho, která se zabývá vlivem osteoartritidy na trofiku svalů, která říká, že 

abnormální aference z nociceptorů postiženého ramenního kloubu navozuje vyplavení 

neurotransmitérů, což vede k následné inhibici α motoneuronů a dochází tak k atrofii 

svalů z omezené fyzické aktivity. Tento proces je známý jako artrogenní svalová 

inhibice a probíhá v některých případech omartróz několik let (Wiewiorski, et al., 

2012). Podobný případ nastává u postižené rotátorové manžety, což je proces vznikající 

po delší dobu a zde můžeme ještě připočítat vliv velké nestability ramenního kloubu 

způsobené poškozením těchto svalů. Opačným případem je tedy stav po traumatické 

indikaci k implantaci totální endoprotézy, kdy svaly před operací náhrady ramenního 

kloubu pacientů nevykazují žádnou patologii a právě tento jev mohu považovat za 

vysvětlení svých výsledků. 

Nejrozsáhlejší česká studie prováděná v letech 1997-2007 na 1. Ortopedické 

klinice 1. LF UK v pražském Motole, zahrnovala 231 pacientů rozdělených dle 

jednotlivých diagnóz. Nejlepšího výsledku dosáhli opět jako u studie M. Johna pacienti 

s diagnózou omartróza, o něco horšího výsledku bylo shodně dosaženo u 

posttraumatického poškození ramenního kloubu a poškození rotátorové manžety 

(Pokorný, 2007). 

Můj výzkum vyšel částečně nesignifikantně, což může být způsobeno malým 

počtem probandů. Proto jsem rozšířila mou studii výzkumy jiných autorů, zabývající se 

podobnými šetřeními. Po srovnání jejich výsledků s mými, lze závěrem konstatovat, že 

různé indikace bezesporu vliv na úspěšnost léčby totální endoprotézy po operačním 

výkonu mají.  

 

Druhou hypotézou je věk pacientů. Pro toto šetření jsem si rozdělila pacienty do 

tří skupin bez ohledu na indikace k dané operaci. Nejlépe dopadla skupina zahrnující 

pacienty věku 56-69 let, jejich průměrná hodnota celkového skóre dotazníku byla 63,43 

bodu. Skupina nejstarších pacientů ve věku 70 a více let dosáhla v průměru 59,8 bodu. 
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Paradoxně nejhorší výsledku v mém sledovaném souboru dosáhla první věková skupina 

od 30 do 55 let, celkové skóre se v průměru pohybovalo kolem 54 bodu.  

Výsledky potvrzují hypotézu o vlivu věku pacientů na celkovou úspěšnost 

operačního výkonu. Předpokládala jsem však, že s vzrůstajícím věkem se bude celkové 

skóre zhoršovat z důvodu zpomalující se schopnosti regenerace organismu po 

operačním výkonu, což nepotvrdily nejhorší výsledky u skupiny nejmladších pacientů 

(30-55 let). Skupina 30-55 let však zahrnovala výrazně nejmenší počet pacientů (8), a 

proto tento výsledek není statisticky významný. 

 

Třetí hypotéza se týká závislosti úspěšnosti totální endoprotézy na dominanci 

operované končetiny. Pro hypotézu není důležité, o jakou stranovou dominanci se 

jedná. Lepších výsledků dosáhli pacienti s operovanou dominantní končetinou, oproti 

pacientům s operačním výkonem na nedominantní horní končetině bylo zaznamenáno 

nejen vyšší celkové skóre dotazníku, ale i větší zlepšení výsledku mezi předoperačním 

stavem a stavem po třech měsících po operaci. Jejich skóre dosáhlo hodnoty 60,49 bodů 

a došlo ke zlepšení o více než 20 bodů, u pacientů s operovanou nedominantní 

končetinou ke zlepšení jen o 18 bodů na 58,67. Všechny tyto hodnoty byly pomocí t-

testu potvrzeny jako statisticky významné na hladině významnosti 1%. 

Tento jev zdůvodňuji teorií o motorické lateralitě, což je převaha jedné poloviny 

těla nad druhou, nejčastěji tento jev je právě nejvíce patrný na horních končetinách. 

Dominantní strana má kvalitnější motorické dráhy, pro učení se pohybových stereotypů. 

Proto i po operačním výkonu můžeme mluvit o lepší rehabilitaci dominantní končetiny, 

protože se tímto rychleji vytváří pohybové stopy (engramy). Jejich rychlé vytvoření je 

důležité pro kvalitní provedení cviku. Dalším důvodem je i téměř vždy platné pravidlo, 

že nedominantní končetina je slabší než končetina dominantní, a tím se může nejen 

zpomalovat nácvik techniky, ale vznikne i méně kvalitní technika provedení pohybu. 

 

Většina zahraničních autorů čerpá pro výsledky svých šetření především z 

vlastních pracovišť a to převážně ortopedicky zaměřených, kde totální endoprotéza 

ramenního kloubu tvoří velkou část výkonů. Můj soubor obsahoval 34 sledovaných 

pacientů, což je v souladu s některými pracemi zahraničních autorů. Samozřejmě se 

objevují i rozsáhlejší studie, které sdružují pacientů daleko více. Doba sledování a 
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časový interval se většinou shodoval se zahraniční literaturou. Efektivní se jevilo 

získávání dat s tříměsíčními intervaly. Vlastní forma sběru dat již bývá u jednotlivých 

autorů odlišná. Někteří autoři volí klinické sledování stavu pacienta ambulantní 

kontrolou, jiní pak pohovorem po telefonu či elektronickým způsobem po e-mailu. 

Celkem rozšířeným a námi používaným způsobem kontroly je rozesílání dotazníků a 

klinické sledování pacientů ambulantně jednotlivými operatéry.  

Na vlastní výsledky operační léčby má vliv mnoho faktorů, které ovlivňují 

celkový úspěch operační léčby. Obecně se jedná o další přidružená onemocnění jedince, 

která ovlivňují kvalitu života, v širším pojetí se jedná též o způsob života, sociální a 

rodinné zázemí, vzdělání. I když toto nebylo hlavním cílem mé práce, většina 

zahraničních studií toto považuje za nutné ke svému sledování připojit. 

Všech 34 pacientů účastnících se studie bylo aktivně po operaci zařazeno do 

rehabilitačního programu. Rehabilitace probíhala ihned po implantaci totální 

endoprotézy v délce 3 týdnů v rehabilitační zařízení Medicentrum, a.s., v Praze. Po té 

byli pacienti propuštěni domů a docházeli alespoň jednou týdně k ambulantní 

rehabilitační léčbě a po měsíci byli opět přijati na lůžkové oddělení téhož zařízení. 

Jejich rehabilitace probíhala pod vedení operatéra a zkušeného fyzioterapeuta.  
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6 Závěr 

Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení funkce ramenního kloubu 

pacientů po operaci totální endoprotézy ramene. Toto sledování a hodnocení v 

klinických zařízeních je podmínkou kvalitní péče a léčby pacientů. Ve své práci jsem se 

zaměřila na problematiku úspěšnosti implantace totální endoprotézy (1.) při různých 

indikacích, (2.) u různých věkových skupin a (3.) v závislosti na dominanci operované 

horní končetiny.  

 

Teoretická část je rozdělena do několika kapitol. První kapitoly se zabývají 

anatomií ramenního kloubu, kineziologií a základní biomechanikou ramenního kloubu. 

Další části jsou věnované vlastní endoprotéze ramene, a to jejím druhům a typům 

využívající se u nás i v zahraničí, specifikům předoperační přípravy a vlastním 

technikám a přístupům implantace náhrady. Podstatnou část tvoří indikace, 

kontraindikace a komplikace totální endoprotézy. Závěr teoretické části pojednává o 

rehabilitačním postupu, úloze fyzioterapeuta po operačním výkonu a dotazníkových 

metodách typických pro zhodnocení funkce ramenního kloubu. 

 

V klinické části byly zvoleny cíle a tři hypotézy. K jejich potvrzení či vyvrácení 

byla použita dotazníková metoda - standardizovaný dotazník „Shoulder Assessment 

Form“ zaměřený na funkci ramenního kloubu, který je vhodný ke sledování pacientů po 

totální endoprotéze ramene.  

Hypotézy a jejich vyhodnocení je následující: 

1. Zjistit, zdali různé indikace totální endoprotézy ramenního kloubu ovlivňují 

výsledek operační léčby. 

Statisticky významná závislost mezi indikacemi totální endoprotézy ramenního 

kloubu a úspěšností operačního výkonu byla prokázána. 

2. Zjistit, zdali věk pacienta ovlivňuje výsledky operační léčby. 

  Statisticky významná závislost mezi věkem pacienta a mírou zlepšení jeho stavu 

po operaci byla prokázána. 
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3. Zjistit, zdali dominance horní končetiny ovlivňuje výsledky operační léčby. 

Statisticky významná závislost mezi dominancí horní končetiny a úspěšností 

pooperační léčby byla prokázána. 

 

Dále jsem výsledky porovnala s obdobnými zahraničními studiemi 

s konstatováním, že úspěšnosti operací provedených v zahraničí i většinu dílčích 

výsledků zahraničních studií lze považovat za podobné až shodné s operacemi v České 

republice a výsledky mé studie. 
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Seznam zkratek 

AC  acromioclaviculární kloub 

ADL   activity daily living 

AO  Algemeine Osteosyntesis 

art.  articulatio 

ASES   Shoulder Assessment Form 

CT  počítačová tomografie 

DOF  degrees of freedom 

lig.  ligamentum 

m.   musculus 

mm.  musculi 

MR  magnetická rezonance 
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Příloha č. 1 
 
Informovaný souhlas 

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

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

a následné terapii a k její fotodokumentaci.  Dále Vás žádám o souhlas s uveřejněním 

výsledků terapie v rámci projektu n FTVS UK. Osobní data v tomto projektu nebudou 

uvedena.  

 

Dnešního dne jsem byl odborným pracovníkem poučen o plánovaném vyšetření 

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

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

tohoto písemného informovaného souhlasu, a měl jsem možnost klást mu otázky, na které 

mi řádně odpověděl. Dále mi odborný pracovník poskytl možnost kdykoli z výzkumu 

vystoupit.  

 

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně porozuměl a výslovně 

souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií a fotodokumentací. 

 

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

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

Vlastnoruční podpis pacienta nebo zákonného 

zástupce:……………………………………. 

 

 

Datum:……………………………………… 
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Příloha č. 3 

Český překlad dotazníku Shoulder Assessment Form (ASES) 

Osobní údaje 

Jméno: Datum: 

Věk: Pohlaví:   M    Ž 

Diagnóza: Vstupní hodnocení:  

A   N 

Procedura/ Datum: Další hodnocení: 

 

LOKÁLNÍ ORTOPEDICKÝ NÁLEZ 

Rozsah pohybu Pravá Levá 

 aktivní pasivní aktivní pasivní 

Elevace   

Addukce   

Zevní rotace (paže v 90°abdukci)   

Zevní rotace (paže u těla)   

Vnitřní rotace   

 

Jednotlivé příznaky 

(hodnocení vždy 0 (žádný) až 3 (těžký)) 

příznaky Pravá Levá 

bolestivost oblasti velkého hrbolu a m. 
supraspinatus 

0    1    2   3 0    1    2   3 

bolestivost AC kloubu 0    1    2   3 0    1    2   3 

bolestivost oblasti šlachy m. biceps brachii 0    1    2   3 0    1    2   3 

jiná bolestivost ANO / NE 0    1    2   3 0    1    2   3 
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impingement I – pasivní elevace v lehké 
vnitřní rotaci 

Y        N Y        N 

impingement II – pasivní vnitřní rotace v 
90°flexi 

Y        N Y        N 

impingement III – 90°aktivní abdukce, 
klasický příznak bolestivého oblouku 

Y        N Y        N 

subakromiální krepitus Y        N Y        N 

jizva Y        N Y        N 

atrofie Y        N Y        N 

deformity Y        N Y        N 

 

Svalová síla 

(0 = žádná kontrakce, 1 = náznak kontrakce, 2 = pohyb při eliminaci 

gravitace, 3 = pohyb proti gravitaci, 4 = pohyb proti odporu, 5 = normální svalová síla) 

 Pravá Levá 

bolest kloubu při vyšetřování        Y             N       Y             N 

elevace 0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

abdukce 0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

zevní rotace (paže u těla) 0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

vnitřní rotace 0   1   2   3   4   5 0   1   2   3   4   5 

 

Instabilita 

(0 = žádná, 1 = lehká (0 – 1 cm posun), 2 = střední (1 – 2 cm posun)) 

 Pravá Levá 

ventrální posun 0     1     2     3 0     1     2     3 

dorzální posun 0     1     2     3 0     1     2     3 

kaudální posun 0     1     2     3 0     1     2     3 

povšechná instabilita 0     1     2     3 0     1     2     3 
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samovolná instabilita Y              N Y              N 

relocation test Y              N Y              N 

generalizovaná laxicita vazů Y                                    N 

ostatní nálezy: 

Podpis:                                                                       Datum: 

 

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ PACIENTA 

Bolest 

lokalizace bolesti 

bolest operovaného kloubu v noci Y N 

potřeba medikace Y N 

dávka průměrně za den  

okamžitá bolest na škále 0 – 10 

subjektivní pocit nestability na škále 0 - 10 

 

Dovednosti 

(0 = nemožné, 1 = velmi obtížné, 2 = vcelku obtížné, 3 = bez obtíží) 

ADL Pravá Levá 

1. oblečení kabátu 0    1    2    3 0    1    2    3 

2. spánek na postižené straně 0    1    2    3 0    1    2    3 

3. umytí zad/zapnutí podprsenky 0    1    2    3 0    1    2    3 

4. běžná toaleta 0    1    2    3 0    1    2    3 

5. česání 0    1    2    3 0    1    2    3 

6. dosažení na poličku 0    1    2    3 0    1    2    3 

7. zvednutí 4,54kg nad hlavu 0    1    2    3 0    1    2    3 

8. hodit míč 0    1    2    3 0    1    2    3 

9. běžné práce- jaká?: 0    1    2    3 0    1    2    3 

10. sport-jaký?: 0    1    2    3 0    1    2    3 

 


