Univerzita Karlova v Praze
Fakulta tělesné výchovy a sportu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou
syndrom rotátorové manžety
Bakalářská práce

Vedoucí bakalářské práce:

Vypracovala:

Mgr. Agnieszka Dudová, Ph.D.

Klára Janatová

Praha, duben 2014

Abstrakt
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou syndrom rotátorové
manžety.
Cíle:
Shrnutí teoretických poznatků o možnostech postižení rotátorové manžety
a jejích rehabilitační řešení. Zpracování kazuistiky pacienta s diagnózou syndrom
rotátorové manžety.
Metody:
Obecná část je zaměřená na postižení rotátorové manžety, impingement
syndrom a fyzioterapeutické metody užívané u patologií v subakromiálním prostoru.
Obsahuje také anatomii, kineziologii a biomechaniku pletence ramenního. Ve speciální
části je popsána kazuistika pacienta s diagnózou syndrom manžety rotátoru. Na základě
anamnézy a vstupního kineziologického rozboru byl stanoven návrh terapie
a z jednotlivých terapií a výstupního kineziologického rozboru byl zhodnocen efekt
terapie.
Výsledky:
U pacienta jsme dosáhli bezbolestných pohybů v ramenním kloubu. Rozsah
pohybu se zvětšil do flexe a abdukce. Došlo i ke zvýšení svalové síly. Pacientovi bylo
doporučeno pokračovat v terapii.
Klíčová slova:
ramenní kloub, impingement syndrom, rotátorová manžeta, artroskopie ramene,
fyzioterapie

Abstract
Title:
Case study of physiotherapy care of a patient diagnosed with rotator cuff
syndrome.
Objectives:
Summary of theoretical knowledge of the rotator cuff conditions and their
treatment using physical therapy. Case study of a patient diagnosed with rotator cuff
syndrome.
Methods:
The general part covers conditions of the rotator cuff, the impingement
syndrome and physiotherapy methods used in pathology of the subacromial space.
It also includes anatomy, kinesiology and biomechanics of the shoulder girdle. Case
study of a patient with diagnosed with rotator cuff syndrome is described in the special
part. Therapy plan was determined on the basis of history and input kinesiology analysis
and the effect of therapy was evaluated after individual therapies and output kinesiology
analysis.
Results:
Motion in the patient’s shoulder joint is painfree. Range of motion is increased
in both flexion and abduction, and muscle strength is increased too. The patient was
advised to continue physical therapy.
Keywords:
shoulder joint, impingement syndrome, rotator cuff, shoulder arthroscopy,
physiotherapy
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ÚVOD
Z hlediska fylogenetického vývoje došlo k výrazné evoluci pletence ramenního.

S postupným vzpřimováním se měnilo uspořádání hrudníku a zároveň pozice a funkce
pletence. Pevnost spojení mezi lopatkou a pažní kostí se uvolnila ve prospěch zvýšení
motoriky celé horní končetiny. Ramenní kloub je tedy nejpohyblivějším kloubem
v lidském těle. Umožňuje provádět pohyby velkého rozsahu ve všech rovinách,
v důsledku toho však narůstají požadavky na udržení stability v tomto kloubu. Zvýšení
nároků na stabilitu s sebou přinášejí negativa, která se projevují četností poranění tohoto
kloubu.
U většiny dysfunkcí ramenního kloubu je jedním z nejčastějších jevů impingement
syndrom, který je podkladem navazujících strukturálních lézí, což se týká zejména
poškození rotátorové manžety. Touto problematikou se zabývám v obecné části práce.
Cílem této bakalářské práce je shrnutí teoretických poznatků o možnostech
postižení rotátorové manžety a jejích rehabilitační řešení a zpracování kazuistiky
pacienta s diagnózou syndrom rotátorové manžety.
Obecná část shrnuje poznatky o anatomii, kineziologii a biomechanice pletence
ramenního, popisuje možná postižení rotátorové manžety, především impingement
syndrom, kde je popsáno i konzervativní a operační řešení. Nechybí zde
ani fyzioterapeutické metody využitelné pro rehabilitaci u patologií v subakromiálním
prostoru.
Ve druhé, speciální části, je podrobně zpracovaná kazuistika pacienta s diagnózou
syndrom rotátorové manžety. Kazuistika byla zpracována během souvislé odborné
praxe, která probíhala od 20. 1. 2014 do 14. 2. 2014 na Ambulantní rehabilitaci
v Institutu klinické a experimentální medicíny. Pacient absolvoval osm terapeutických
jednotek, během kterých bylo provedeno vstupní a výstupní kineziologické vyšetření.
Závěrem této části je zhodnocení efektu terapie.
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2

ČÁST OBECNÁ

2.1 Anatomie pletence ramenního
2.1.1 Spojení horní končetiny
Na

pohybu

ramenního

kloubu

se

podílí

kloub

akromioklavikulární,

sternoklavikulární, a lopatka, která má stabilizační funkci při pohybech v kloubu
(zejména

při

elevaci

končetiny).

Funkčně

hovoříme

o

ramenním

pletenci

(RYCHLÍKOVÁ, 2002).
Sternoklavikulární kloub, articulatio sternoclavicularis, je kloubem složeným.
Stýkají se v něm dvě kosti, mezi které je vložen kloubní disk (discus articularis)
z vazivové chrupavky vyrovnávající nestejnoměrná zakřivení kloubních ploch.
(ČIHÁK, 2001). Kloub je tvořen mediálním koncem klavikuly, který kloubní ploškou
artikuluje s rukojetí kosti hrudní (manubrium sterni) (RYCHLÍKOVÁ, 2002).
Kloubní pouzdro je tuhé a krátké. Zepředu a zezadu je zesíleno ligamentum
sternoclaviculare anterius et posterius, shora ligamentum interclaviculare, které spojuje
obě klavikuly podél horního okraje hrudní kosti. Klíční kost s prvním žebrem spojuje
ligamentum costoclaviculare (ČIHÁK, 2001).
Akromioklavikulární kloub, articulatio acromioclavicularis, je funkčně kloubem
kulovitým, jehož štěrbina probíhá vertikálně (RYCHLÍKOVÁ, 2002). Je tvořen zevním
koncem klavikuly a akromiem.
Kloubní pouzdro je tuhé a krátké, kraniálně je zesíleno ligamentum
acromioclaviculare (ČIHÁK, 2001). Další pevný vaz, ligamentum coracoclaviculare,
poutá klavikulu k zobcovitému výběžku (processus coracoideus) lopatky. Kloub
je doplněn silným vazem ligamentum coracoacromiale, který se rozpíná nad ramenním
kloubem a spojuje zobcovitý výběžek (processus coracoideus) lopatky s akromiem
(NAŇKA, 2009). Omezuje upažení v ramenním kloubu tak, že se abdukce pažní kosti
(velký hrbolek) o pevný vaz zastaví na horizontále. Starší název je fornix humeri
(ČIHÁK, 2001).
Ramenní kloub, articulatio humeri, je kloubem kulovitým volným díky
nepoměru kloubních plošek (ČIHÁK, 2001). Je tvořen hlavicí pažní kosti (caput
10

humeri) a mělkou jamkou kloubní na lopatce (fossa glenoidalis), která je téměř třikrát
menší než hlavice pažní kosti. Rozsah jamky rozšiřuje chrupavčitý kloubní lem 
labrum glenoidale (RYCHLÍKOVÁ, 2002).

Kloubní pouzdro začíná po obvodu jamky a na pažní kosti dosahuje
až k anatomickému krčku. Na ventrální straně kloubu se spolu se šlachou dlouhé hlavy
m. biceps brachii vchlipuje do nitra kloubu. Kloubní pouzdro je poměrně slabé, proto
je zesíleno kolemjdoucími svaly přiléhajícími na kloub a kloubními vazy (ČIHÁK,
2001). Zezadu zesilují kloubní pouzdro šlachy m. supraspinatus, m. infraspinatus
a m. teres minor, zepředu je to šlacha m. subscapularis, ligamentum coracohumerale
a ligamenta glenohumeralia (RYCHLÍKOVÁ, 2002). Ligamentum coracoacromiale
je rozepjato nad kloubem horizontálně (ČIHÁK, 2001). Kloubní pouzdro je doplněno
burzami (bursa subcoracoidea, bursa subacromialis), které usnadňují klouzavý pohyb
kloubu (RYCHLÍKOVÁ, 2002). Zmíněné svaly zesilující pouzdro se klinicky označují
jako rotátorová manžeta (ČIHÁK, 2001).

Obr. č. 1  Spojení pletence horní končetiny a kloub ramenní (ČIHÁK, 2001)

11

Thorakoskapulární „kloub“ je funkční spojení lopatky s hrudní stěnou pomocí
vmezeřeného řídkého vaziva, které vyplňuje prostor mezi svalem na přední ploše
lopatky a hrudní stěnou (žebra, mezižeberní svaly). Klouzavý pohyb umožněný tímto
vazivem, je předpokladem pro posun lopatky. Nejde o kloubní spojení, ale o „funkční
spoj“, ve kterém pohybovou i stabilizační funkci hrají svaly pletence horní končetiny
(DYLEVSKÝ, 2009).
Subakromiální

„kloub“

není

pravým

kloubem,

stejně

jako

kloub

thorakoskapulární, ale jedná se o spoje dále zvyšující pohyblivost celé horní končetiny.
Je to klinický název pro řídké vazivo a burzy vyplňující úzký prostor mezi spodní
plochou akromia, úpony svalů rotátorové manžety, kloubním pouzdrem a spodní
plochou m. deltoideus (KOLÁŘ, 2009). Bursa subacromialis a vmezeřené vazivo
umožňují dobrý posun všech vzájemně naléhajících struktur (DYLEVSKÝ, 2009).
2.1.2 Svalstvo pletence ramenního
Po funkční stránce se na pohybu ramenního kloubu nepodílejí jen svaly ramenní
a lopatkové, ale svalstvo celého ramenního pletence (JANDA, 2004).
Patří sem svaly thorakohumerální (m. pectoralis major et minor, m. subclavius
a m. serratus anterior), které tvoří hlavní spojení mezi trupem a horní končetinou,
většinou jsou to svaly ploché. Začínájí na ventrální a dorsální ploše hrudníku a upínají
se v okolí kloubu humeroskapulárního.
Svaly spinohumerální (povrchová vrstva – m. trapezius, m. latissimus dorsi, druhá
vrstva – mm. rhomboidei a m. levator scapulae) začínají až od páteře a tvoří
povrchovou skupinu zádových svalů.
Ze svalů vlastní končetiny nás zajímají svaly ramenní a lopatkové a svaly paže.
Mezi svaly ramenní a lopatkové patří m. supraspinatus a m. infraspinatus, oba jsou
na dorsální ploše lopatky. M. teres minor, pod ním m. teres major, začínají na laterálním
okraji lopatky a na kostální ploše lopatky najdeme m. subscapularis. Mohutný
m. deltoideus, obklápějící ramenní kloub, kryje úpony lopatkových svalů na pažní kosti.
Svaly paže vytvářejí přední (m. biceps brachii, m. coracobrachialis a m. brachialis)
a zadní (m. triceps brachii) skupinu. (ČIHÁK, 2001).
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2.1.3 Nervově  cévní zásobení pletence ramenního
Cévní zásobení je cestou a. brachialis a jejími větvemi a. suprascapularis,
a. infrascapularis a a. circumflexa humeri anterior et posterior. Laingova arterie
prochází sulcus intertubercularis spolu s m. biceps brachii. Žilní systém doprovází
uvedené arterie.
Svalstvo

je

motoricky

inervováno

n.

axillaris,

n.

suprascapularis

a n. subscapularis. Senzitivně je rameno inervováno z kořenů C4, C5 a C6 (dorzální část
kořene) (PŘIKRYL, 2007).

2.2 Kineziologie a biomechanika pletence ramenního
Horní končetiny jsou uchopovacím a manipulačním orgánem člověka. Slouží
k sebeobsluze, práci, ale i ke komunikaci. Při manipulaci pracují obvykle obě současně,
avšak dominantní horní končetina má vedoucí roli a druhá končetina podporuje její
funkci.
Proximální oblast horní končetiny (rameno) tvoří spojku mezi osovým orgánem
a horní končetinou. Patří do oblasti podpůrné a zabezpečovací hybnosti hrubé motoriky
(VÉLE, 2006).
2.2.1 Pohyby v ramenním kloubu
Ramenní kloub je nejpohyblivějším kloubem v těle. Pohyby jsou možné ve třech
osách (transverzální, sagitální a svislá) a kolem podélné osy humeru (KAPANDJI,
1982).
Ramenním

kloubem

se z glenohumerálního,

se

v praxi

míní

složitý

akromioklavikulárního,

komplex

skládající

sternoklavikulárního,

thorakoskapulárního a subakromiálního kloubu (VÉLE, 2006).
Mezi základní pohyby patří flexe, extenze, abdukce, addukce a rotace – zevní
a vnitřní (TRNAVSKÝ, 2002).
Flexe paže dle Véleho (VÉLE, 2006) probíhá ve čtyřech fázích, v první fázi
(060°) pracuje přední část m. deltoideus, m. coracobrachialis a klavikulární část
m. pectoralis major. Činnost brzdí m. teres major et minor a m. infraspinatus. Druhá
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fáze (6090°) vytváří přechod do třetí fáze (90120°), kde se mění funkce svalů tak,
že se přidávají m. trapezius a m. serratus anterior. Pohyb brzdí m. latissimus dorsi
a sternální část m. pectoralis major. Trupové svaly spolupracují ve čtvrté fázi
(120180°), dochází ke zvětšení lordózy a k úklonu.
Kapandji (KAPANDJI, 1982) rozděluje flexi na tři fáze. Na první fázi (060°) se podílí
m. deltoideus (klavikulární část), m. coracobrachialis a m. pectoralis major (klavikulární
část). Tato fáze je omezena napětím korakohumerálního vazu a odporem m. teres minor
et major a m. infraspinatus. Druhé fáze (60120°) se účastní m. trapezius a m. serratus
anterior. Dochází zde k rotaci lopatky až o 60° a osové rotaci o 30° v kloubech
sternoklavikulárním a akromioklavikulárním. Flexe v thorakoskapulárním kloubu je
omezena napětím m. latissimus dorsi a m. pectoralis major (sternální část).
Když je ve třetí fázi (120180°) vyčerpán pohyb v ramenním a thorakoskapulárním
kloubu je pohyb páteře nezbytný, zapojují se tedy kontralaterální svaly páteře a dochází
k úklonu na protilehlou stranu.

Obr. č. 2  Tři fáze flexe paže (KAPANDJI, 1982)
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Extenze paže je možná mezi 2040°
(TRNAVSKÝ,

2002).

Kapandji

(KAPANDJI, 1982) rozděluje svaly na dvě
skupiny, na ty co dělající extenzi v ramenním
kloubu

(m.

teres

major

et

minor,

m. deltoideus (lopatková část) a m. latissimus
dorsi) a na svaly dělající extenzi v kloubu
thorakoskapulárním, respektive addukující
lopatku (mm. rhomboidei, m. trapezius
(střední část) a m. latissimus dorsi).

Obr. č. 3  Extenze paže (KAPANDJI, 1982)

Abdukce paže dle Véleho (VÉLE, 2006) probíhá ve čtyřech fázích. Abdukci
začíná a více se na ní v první fázi (045°) podílí m. supraspinatus než m. deltoideus.
Ve druhé fázi pohybu (4590°) si úlohu vymění, převládá tedy činnost m. deltoideus.
Ramenní pletenec se začíná účastnit pohybu ve třetí fázi (90150°), kdy se zapojuje
především m. trapezius a m. serratus anterior. Ve čtvrté fázi (150180°) se připojují
trupové svaly a dochází ke zvýšení bederní lordózy a k úklonu.
Kapandji (KAPANDJI, 1982) rozděluje abdukci paže na 3 fáze. V první fázi
(090°) se zapojuje m. supraspinatus a m. deltoideus. První fáze končí v devadesáti
stupních, když se rameno „zamkne“ při opření velkého hrbolku kosti pažní (tuberculum
majus) o horní okraj kloubní jamky. Druhá fáze abdukce může pokračovat pouze
za účasti ramenního pletence, zapojuje se zde m. trapezius a m. serratus anterior. Pohyb
lopatky v rozsahu 60° posouvá kloubní jamku směrem nahoru. Osová rotace
ve sternoklavikulárním kloubu přispívá k pohybu 30°, stejně tak rotace v kloubu
akromioklavikulárním. Druhá fáze je omezena zhruba ve 150° (90° + 60° rotace
lopatky) odporem napnutých svalů  m. latissimus dorsi a m. pectoralis major. Při třetí
fázi (150180°) dochází k úklonu trupu na protilehlou stranu, je tedy nezbytné zapojení
kontralaterálních svalů páteře.
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Obr. č. 4  Tři fáze abdukce paže (KAPANDJI, 1982)

Addukci paže zajišťuje m. teres major, m. latissimus dorsi, m. pectoralis major
a mm. rhomboidei. Kapandji zmiňuje spolupráci m. teres major a mm. rhomboidei.
Když se m. teres major zapojí a paže odolává addukci, začne lopatka rotovat kolem
své osy zevně, tomu však zabrání mm. rhomboidei svojí kontrakcí a umožní tak m. teres
major addukovat paži (KAPANDJI, 1982).

Obr. č. 5  Addukce paže (KAPANDJI, 1982)
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Zevní rotaci paže působí m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. suprascapularis
a m. teres minor. Na pohybech lopatky se podílí mm. rhomboidei a m. trapezius.
Vnitřní rotaci paže působí m. latissimus dorsi, m. teres major, m. subscapularis
a m. pectoralis major. Při rotačních pohybech se pohybuje i lopatka, při vnitřní rotaci
se aktivuje m. serratus anterior a m. pectoralis minor. Rozsah rotací je 4045° (VÉLE,
2006).
Ve srovnání s početnými a silnými vnitřními rotátory (m. latissimus dorsi,
m. teres major, m. subscapularis a m. pectoralis major) jsou zevní rotátory
(m. infraspinatus a m. teres minor) slabé. Ale jsou nezbytné pro správnou funkci horní
končetiny, kdy hýbou končetinou před trupem dopředu a zevně, tento bočně – laterální
pohyb je u pravé končetiny zásadní pro psaní (KAPANDJI, 1982).
Při terapeutických cvičeních je potřeba používat pohybů přicházejících v denním
životě, které mají nejčastěji diagonální povahu a probíhají více rovinami současně
s rotační

složkou.

Výše

popsané

základní

pohyby

v ortogonálních

směrech

se v praktickém životě téměř nevyskytují (VÉLE, 2006).

2.2.2 Pohyby lopatky
Pohyb
pohybové
kolem

zvětšuje

lopatky

možnosti paže.

lopatky

tvoří

Svaly

partnerské

dvojice, jejichž vzájemný rozdíl
v zapojení umožňuje nejen pohyb
lopatky, ale i její fixaci v libovolné
poloze.

Mm.

rhomboidei

a m. serratus anterior rotují lopatku.
M. levator scapulae a m. trapezius
zajišťují elevaci a depresi lopatky.
M. pectoralis minor a m. trapezius
předklánějí a zaklánějí lopatku.
M. serratus anterior a m. trapezius
Obr. č. 6  Svaly pletence horní
končetiny (KAPANDJI, 1982)

zajišťují abdukci a addukci lopatky.
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Tyto partnerské dvojice spolu s ostatními svaly fixují lopatku a tím i polohu ramenního
kloubu tvořící opornou bázi hlavice humeru pro pohyb paže. Oslabení svalů upínajících
se na lopatku lze hodnotit v klidu podle jejího postavení (VÉLE, 2006).

2.2.3 Skapulohumerální rytmus
Abdukční

pohyb

hlavice

pažní

kosti

je do 30° zajišťován ramenním kloubem. Mezi
30170° se pohyb odehrává kloubu ramenním
a ve spojení

lopatky a

hrudníku.

Za každých

15° abdukce se 10° odehrává v ramenním kloubu
a 5° ve spojích lopatky. Při tomto pohybu
se kloubní jamka lopatky postupně horizontalizuje.
Poměr velikosti pohybu ve všech spojích se nazývá
skapulohumerální rytmus (DYLEVSKÝ, 2009).

Obr. č. 7  Skapulohumerální
rytmus (KOLÁŘ, 2009)

2.2.4 Postavení hrudníku
Hrudník je místem, na které se upíná spousta svalů. Tvoří punctum fixum
pro svaly s převodním vlivem na horní a dolní končetiny, je tedy jakýmsi převodníkem
sil mezi pletencem ramenním a pánevním. Zpevnění hrudníku umožňuje funkci horních
a dolních končetin, tvoří pro ně tzv. „rám pohybu“ (KOLÁŘ, 2009). Postavení hrudníku
také významně ovlivňuje posturálně stabilizační funkci svalů (OATIS, 2009). Zvláště
významná je souhra mezi m. serratus anterior, břišními svaly, bránicí a prsními svaly.
Je třeba nejen vyvážené souhry, ale mezi svaly se tu prolíná koncentrická, izometrická
a excentrická aktivita. Jedná se o koordinačně velmi složitou funkci. Například
inspirační postavení hrudníku je důsledkem nadměrné a nevyvážené svalové aktivity,
která přetěžuje páteř a ramenní klouby. Proto je správné postavení hrudníku základem
pro postavení pletence ramenního a jeho správnou funkci (KOLÁŘ, 2009).
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2.3 Rotátorová manžeta
Rotátorová manžeta chrání a zpevňuje ramenní kloub. Tvoří ji m. supraspinatus,
m. infraspinatus, m. teres minor a m. subscapularis, kteří patří do skupiny krátkých
periartikulárních svalů. Nastavuje také polohu hlavice v glenoidální jamce, účastní
se tím na tzv. centraci kloubu a podílí se i na vzpřímeném držení těla (VÉLE, 2006).

Obr. č. 8  Rotátorová manžeta (KAPANDJI, 1982)

Nejvíce zatíženým úsekem rotátorové manžety je úponová část m. supraspinatus,
jehož šlacha je při upažení vtlačována mezi velký hrbolek kosti pažní a akromion
(DYLEVSKÝ, 2009).
2.3.1 Poškození rotátorové manžety
Rotátorová manžeta představuje hranici mezi subakromiálním prostorem
a glenohumerálním kloubem, k jejímu poškození dochází akutně při úrazech nebo
chronicky při dlouhodobém přetěžování či dráždění.
Ruptury rotátorové manžety vznikají převážně v oblasti zhruba 1,5 cm od úponu
na humeru (locus minoris resistentiae), kde je popisovaná zóna snížené vaskularizace
(DITMAR, 2004). Ve většině případů jde o postižení rotátorové manžety v přímé
návaznosti na dlouhodobý impingement syndrom. Obě nozologické jednotky spolu úzce
souvisejí, odpovídá tomu i ne vždy zcela jasná možnost jejich odlišení při klinickém
vyšetření (PŘIKRYL, 2007).
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Ruptury rotátorové manžety se podle velikosti a lokalizace ruptury klasifikují
do čtyř skupin. Do I. skupiny patří defekty do 1 cm, lokalizované v m. supraspinatus.
Do II. skupiny se řadí léze 12 cm, lokalizované rovněž v m. supraspinatus. III. skupina
je rozdělena na dvě části. Na defekty 24 cm, kdy je hlavice humeru ještě centrovaná
a lézi lze suturovat a na defekty 45 cm, kdy dochází k decentraci hlavice a je postižen
celý m. supraspinatus, velká část m. infraspinatus a m. subscapularis. Rozsáhlé potrhání
tkáně nad 5 cm postihuje všechny složky manžety. Do IV. skupiny se řadí totální
destrukce rotátorové manžety ve spojení s omartrózou (GARY, 2001).
2.3.2 Speciální vyšetřovací testy
Speciální testy jsou součástí klinického vyšetření.
Vyšetření pohybů v ramenním kloubu proti odporu
Při vyšetřování svalů rotátorové manžety posuzujeme bolestivost a svalovou
sílu. Odpor, který klademe prováděnému pohybu, musí být malý (RYCHLÍKOVÁ,
2002). Bolest při těchto testech nám může ukazovat na postižení šlach a svalů
podílejících se na pohybu (KOLÁŘ, 2009).
Abdukce v rameni proti odporu
Při vyšetření sedí pacient na lehátku, horní končetiny jsou připaženy a lokty
flektovány do 90°. Stojíme za ním a přiložíme dlaně ze zevní strany na jeho lokty.
Vyzveme pacienta, aby provedl abdukci horních končetin proti tlaku našich rukou
(RYCHLÍKOVÁ, 2002). Test je pozitivní při poškození m. supraspinatus (KOLÁŘ,
2009).
Zevní rotace v rameni proti odporu
Pozice pacienta a vyšetřujícího je stejná jako při předchozím vyšetřením. Odpor
dlaněmi klademe na dorzální stranu zápěstí a distální konec předloktí. Vyzveme
pacienta, aby rozevíral předloktí od sebe a zatlačil proti našim dlaním (RYCHLÍKOVÁ,
2002). Test je pozitivní při lézi m. infraspinatus (KOLÁŘ, 2009).
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Vnitřní rotace proti odporu
Pozice pacienta a vyšetřujícího je stejná jako při předchozím vyšetřením. Odpor
dlaněmi klademe proti vnitřní straně zápěstí a distální části předloktí. Vyzveme
pacienta, aby zatlačil proti našim dlaním (RYCHLÍKOVÁ, 2002). Test je pozitivní
při lézi m. subscapularis (KOLÁŘ, 2009).
Test na bolestivost šlachy dlouhé hlavy bicepsu
Pacient sedí na lehátku, horní končetiny má flektované v loktech do 90°,
předloktí jsou v supinaci a zápěstí v lehké dorsální flexi. Vyzveme ho, aby zvedal celé
flektované končetiny nahoru, a současně klademe odpor proti jeho dlaním.
Při bolestivosti šlachy udává pacient bolest na přední ploše ramenního kloubu
(RYCHLÍKOVÁ, 2002).
Bolestivý oblouk dle Cyriaxe
Je testování maximální abdukce ramenního kloubu, kdy normálně je v celém
rozsahu (do 180°) nebolestivá. Při impingement syndromu je abdukce v ramenním
kloubu prvních 4060° nebolestivá, od 60° asi do 120° cítí pacient bolest, nebo pohyb
vůbec neprovede a pokračování pohybu do plné elevace je pak nebolestivé (CYRIAX,
1978).
Testy na integritu rotátorové manžety a impingement syndrom
Drop arm test (test „padající paže“)
Je tradičním testem, který se využívá k určení integrity šlach svalů rotátorové
manžety. Při vyšetření stojíme za pacientem, který stojí s horními končetinami podél
těla, provedeme abdukci v ramenním kloubu do 90° s nataženým loktem. Poté vyzveme
pacienta, aby pomalu vracel nataženou horní končetinu do výchozí polohy k tělu. Pokud
nemocný nedokáže pomalu připažit a končetina padá dolů, nebo při pohybu udává
velkou bolest, je test pozitivní a indikuje natržení šlach.
Impingement test podle Hawkinse
Při vyšetření fixujeme shora rameno na vyšetřované straně a druhou rukou
provedeme abdukci paže do 90°. V této poloze otočíme paži silou do plné vnitřní rotace
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v kloubu ramenním. Při tendinitidě m. supraspinatus vyvoláme tímto manévrem bolest,
jelikož šlacha svalu naráží proti přední části ligamentum coracoacromiale.
Test m. supraspinatus („empty can“ test)
Tímto testem vyšetřujeme patologii šlachy m. supraspinatus. Při vyšetření
stojíme proti nemocnému, který může sedět nebo ležet na zádech, a provedeme abdukci
paže do 90°. Postupně přejdeme do flexe 30° a nakonec vnitřně rotujeme paži, aby palec
směřoval k podlaze. V této poloze položíme ruku shora přes loket pacienta a klademe
odpor proti pohybu paže směrem nahoru. Pokud pacient udává při zmíněném manévru
bolest, máme podezření na patologii šlachy m. supraspinatus (GROSS, 2005).
Test na impingement syndrom dle Neera a Welshe
Pacient provádí flexi paže do plné elevace, zatímco vyšetřující se snaží blokovat
rotaci lopatky a druhou rukou forsíruje pohyb. Bolest ukazuje na útisk šlachy dlouhé
hlavy m. biceps brachii a m. supraspinatus v subakromiálním prostoru (TRNAVSKÝ,
2002).
2.3.3 Zobrazovací metody
Rentgenové vyšetření
Základem

stanovení

diagnózy

jak

poškození

rotátorové

manžety

tak

i impingement syndromu je podrobné klinické vyšetření. Nativní radiodiagnostika může
pomoci objasnit jeho příčinu a upozornit na možnost léčebného výkonu (hlavně
ortopedické operace). Na nativním zadopředním rentgenovém snímku můžeme najít
zúžení subakromiálního prostoru pod kritickou hodnotu 6 mm (normální vzdálenost
je 910 mm), zjistit změny struktury, obrysu i tvaru jak velkého hrbolku kosti pažní tak
i akromia. Můžeme vidět posunutí hlavice humeru kraniálně, kdy se dostává do úzkého
kontaktu se spodní plochou akromia, tato jeho trvalá traumatizace vede k narovnání
a později k různě zdůrazněné konkavitě obrysu (normálně konvexní nebo rovný) dolní
plochy přední části akromia. Mohou se zde objevit regresivní osteofyty. Konkrétněji
u impingement syndromu je v prvním stadiu nález na rentgenovém snímku negativní,
u druhého stadia dochází k fibróze a vzestupu kloubní hlavice. Ve třetím stadiu dochází
k výrazným změnám (osteofyty, skleróza, cysty) zejména v přední části akromia,
velkého hrbolku a akromioklavikulárního kloubu.
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Ultrasonografie
Při vyšetřování rotátorové manžety se zabýváme hlavně strukturou a konturami.
Vyšetřovaná oblast je homogenní, střední echogenity (schopnost tkání v přiměřené míře
odrážet ultrazvukové záření). Lokalizované zvýšení či naopak snížení echogenity svědčí
o degenerativních změnách. Můžeme vidět parciální ruptury, které se projeví jako
povrchová diskontinuita nebo zřetelné přerušení tkáně nepronikající celým průřezem
manžety nebo i kompletní ruptury pronikající celou manžetou.
Magnetická rezonance
Rotátorová manžeta je dobře posouditelná na všech třech základních rovinách
řezů, nejlépe však na řezech koronárních. Orientace těchto řezů (T1, T2) je upravena
podle průběhu šlachy m. supraspinatus, tedy je skloněna cca o 20° ventrálně. Rotátorová
manžeta má v obrazech T1 a T2 nízký signál. Zvýšení signálu v T1 obraze svědčí
o degenerativních změnách a podle rozsahu i o možné parciální ruptuře. Zvýšení signálu
v T2 již charakterizuje pokročilejší stadia degenerací, respektive ruptur. Při komplexní
ruptuře dochází k retrakci svalů postižených šlach a k jejich následné atrofii.
Charakteristickým znakem úplné ruptury manžety bývá výpotek v subakromiální
a subdeltoidní burze.

I v dnešní době je chyba spoléhat pouze na výsledky zobrazovacích
a laboratorních metod a doufat, že přinesou diagnózu. Jde o metody pomocné, které
mohou odpovědět na cílený klinický dotaz, ale nemohou nahradit podrobné klinické
vyšetření (TRNAVSKÝ, 2002).
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2.4 Impingement syndrom
Impingement syndrom v širším slova smyslu je jedním z klíčových jevů u většiny
dysfunkcí ramenního kloubu a je i podkladem navazujících strukturálních lézí.
To se zejména týká poškození rotátorové manžety (KIBLER, 2000).
Jedná se o bolestivý útlak měkkých struktur (ligamentum coracoacromiale, šlachy
m. supraspinatus a subakromiální burzy), kdy hlavice humeru při abdukci 60120°
naráží proti přednímu okraji a spodní ploše acromia a ligamentum coracoacromiale
(fornix humeri) (KOLÁŘ, 2009).
V překladu termín impingement znamená dotek nebo náraz. Termín se všeobecně
ujal a v širším pojetí je definován jako jakýkoliv útlak v subakromiálním prostoru
(TRNAVSKÝ, 2002).
2.4.1 Etiologie a patogeneze
Příčinou impingement syndromu může být jakákoli porucha, kdy dochází
ke zvětšení měkkých tkání (edém nebo zánět šlachy, jizva po částečné ruptuře, kalciová
depozita,

apod.)

akromioklavikulárního

nebo

zmenšení

skloubení

prostoru

pod

nebo humeroskapulárního

akromionem
kloubu,

(artróza
deformace

akromia) (CHALOUPKA, 2001). Může být také porušen skapulohumerální rytmus
při abdukci paže, tedy lopatka s kloubní jamkou nerotují správně (MORRISON, 2000).

Nejčastější poruchou je postižení rotátorové manžety. Podle Neera (1983)
můžeme impingement syndrom rozdělit do tří stadií. V I. stadiu je přítomen otok
a drobné hemoragie (u lidí do 25 let), ve II. stadium jsou to fibrózní změny a tendinitida
(u lidí 2540let) a ve III. stadium dochází k ruptuře manžety rotátorů a k artrotickým
osteofytům (nad 40 let) (TRNAVSKÝ, 2002). Příčinou je přetěžování paže (práce
s pažemi nad hlavou, přetížení při sportech kde se něčím hází nebo smečuje), chronická
jednostranná zátěž či stavy po úrazech (kolektivní hry, pád na kole, na motorce)
(RYCHLÍKOVÁ, 2002). Funkční a nervové změny (hemiplegické rameno) se také
mohou podílet na vzniku impigement syndromu. U starších pacientů můžeme očekávat
komplexní změny, kdy je současně postiženo více struktur najednou (TRNAVSKÝ,
2002).
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2.4.2 Klinický obraz
Hlavním příznakem je charakteristická bolest s vyzařováním do ruky při abdukci
paže od 60° do 120° pohybu, která při jeho dokončení vymizí (tzv. syndrom bolestivého
středového oblouku). Postupně vzniká pohybové omezení spojené s bolestí, zejména
se to týká vnitřní rotace a abdukce (RYCHLÍKOVÁ, 2002). Bolest se objevuje
při zátěži i v klidu. Typická je noční bolest, pacient nemůže ležet na postižené straně
(KOLÁŘ, 2009). Dalšími příznaky může být bolest v oblasti rotátorové manžety,
palpační bolestivost nad úponem m. supraspinatus na hlavici humeru či svalová atrofie
v oblasti ramene (z inaktivity) (CHALOUPKA, 2001).
2.4.3 Diagnostika
V diagnostice musíme odlišit jiná onemocnění, například instabilitu, artritidu
a artrózu ramenního kloubu, fibrózu pouzdra ramenního kloubu, cervikobrachiální
syndrom a mnoho dalších (CHALOUPKA, 2001).
Vyšetření musíme doplnit o impingement testy a testy na integritu rotátorové
manžety (GROSS, 2005). Pro přesné určení subakromiální patologie můžeme využít
pomocné

vyšetřovací

metody,

mezi

ně

patří rentgenové

vyšetření

(RTG),

ultrasonografie (US) či magnetická rezonance (MR). Osvědčila se i artroskopie
a artrografie, pokud výše uvedené metody nejsou dostupné (TRNAVSKÝ, 2002).
2.4.4 Konzervativní terapie
Volba terapie závisí na stupni postižení šlachy, je konzervativní nebo operační
(BRADDOM, 2007).
I. stadium
V případě akutní nebo subakutní tendinitidy rotátorové manžety je základem
konzervativní postup s užitím nesteroidních antirevmatik a infiltrací lokálního
anestetika do subakromiálního prostoru. Po správné aplikaci anestetika bolestivý oblouk
vymizí (RYCHLÍKOVÁ, 2002).
Při zjištění kloubních blokád (zejména v krční a hrudní páteři) využíváme
mobilizaci kloubů pro obnovení kloubní vůle. Ošetřujeme spoušťové body (nejčastější
v m. supraspinatus, horním a středním m. trapezius, v m. deltoideus, mm. rhomboidei,
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v mm. pectorales a m. biceps brachii) pomocí metody postizometrické relaxace,
agisticko – excentrického kontrakčního postupu nebo jiné metody měkkých tkání.
Po odeznění akutní bolesti je důležité změnit aktivitu dolních a horních fixátorů lopatky
při pohybu do abdukce (skapulohumerální rytmus) s důrazem na relaxaci m. trapezius.
Z metod fyzikální terapie je vhodná aplikace laseru nebo kombinované elektroléčby
na spoušťové body (KOLÁŘ, 2009).
II. stadium
Po zjištění chronických degenerativních změn na svalech a parciálních ruptur
snopců můžeme zvážit operaci na měkkých tkáních (CHALOUPKA, 2001;
TRNAVSKÝ, 2002).
K dosavadní terapii přidáváme trakci a mobilizaci glenohumerálního kloubu
a mobilizaci

lopatky.

Z metod fyzikální terapie

je

vhodná aplikace rázové

vlny  antiedematózní účinek, analgetické proudy (interferenční proudy, laser,
ultrazvuk) a kombinovaná elektroléčba uvolňují reflexní změny v postižených svalech
(KOLÁŘ, 2009).
III. stadium
Při výrazných degenerativních změnách a úplných rupturách rotátorové manžety
se provádí akromioplastika podle Neera. Je to otevřená operace, při které se snese
spodní část anterolaterálního okraje akromia a ošetří se ruptura manžety (TRNAVSKÝ,
2002). Pro případné odstranění osteofytů či resekci ligamentum coracoacromiale
se provádí artroskopická subakromiální dekomprese. Po této operaci není nutná
imobilizace k zajištění hojení tkání, proto již první pooperační den zahajujeme pasivní
cvičení v ramenním kloubu (MANSKE, 2006). Po odeznění pooperační bolesti
přidáváme pohyby aktivní. Vhodné je cvičení v bazénu, šetrné izometrické cvičení,
cvičení v uzavřených kinematických řetězcích, později v otevřených. Z metod fyzikální
terapie je vhodná elektrogymnastika především zevních rotátorů paže, ale až po zhojení
jizev (KOLÁŘ, 2009).
2.4.5 Operační řešení  Artroskopie ramene
Artroskopie je diagnostická a operační metoda, při níž je do kloubu zavedena
vpichem tenká optika s připojeným světelným zdrojem a malou kamerou. Do kloubu
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je napuštěn fyziologický roztok ke zvětšení pracovního prostoru a minimalizace
zkreslení obrazu na optických rozhraních. Struktury kloubu jsou patrné na obrazovce
a dalšími vpichy jsou do kloubu zavedeny pracovní nástroje. Při artroskopii ramene
se používá celková anestezie. K výkonům na rotátorové manžetě či v subakromiálním
prostoru se využívá zadních, předních a laterálních subakromiálních vstupů. Laterálních
může být i několik vedle sebe (PŘIKRYL, 2007). Artroskopická léčba se odvíjí
od charakteru a stupně poškození (MILLSTEIN, 2003).
Artroskopie pro subakromiální dekompresi
Operace je indikována u pacientů s II. stupněm impingement syndromu
po neúspěšné konzervativní terapii. Při II. stupni se provádí resekce zmnoženého
burzálního stromatu s protětím ligamentum coracoacromiale, čímž se dosáhne uvolnění
a dekomprese subakromiálního prostoru. Při nálezu III. stupně je výše uvedený postup
doplněn suturou rotátorové manžety.
Subakromiální dekomprese je také součástí každé rekonstrukce rotátorové
manžety v uvedeném rozsahu. Ruptury rotátorové manžety jsou artroskopicky řešitelné
pouze v I. a II. skupině. Artroskopická rekonstrukce manžety, ať sutura či refixace
pomocí implantátu, je nejnáročnějším artroskopickým výkonem (DITMAR, 2004).
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2.5 Fyzioterapeutické metody – patologie v subakromiálním prostoru
Subakromiální prostor je proximálně omezen akromiem a ligamentum
coracoacromiale, kteří se klenou jako „stříška“ nad hlavicí humeru (fornix humeri).
Ta je obklopena synoviálními strukturami (kloubním pouzdrem a burzami) a plochým
vazivovým úponem se na ní široce upíná společná šlacha rotátorů humeru 
tzv. manžeta rotátorů, jež místy naléhá na kloubní pouzdro. To je distální ohraničení
subakromiálního prostoru (TRNAVSKÝ K., 2002).
Dále zmíněné metody mohou doplnit léčbu patologií v subakromiálním prostoru,
tedy například doplnit výše zmíněnou rehabilitaci u impingement syndromu.
2.5.1 Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
Proprioceptivní neuromuskulární facilitace využívá pohybové vzorce, kde jsou
účelně kombinované a odstupňované sledy svalových kontrakcí a relaxací, vybavované
či facilitované pomocí proprioceptivní (stimulace pomocí svalového protažení,
stimulace kloubních receptorů a adekvátní mechanický odpor) či exteroceptivní
stimulace (taktilní, zraková a sluchová) a odpovídají základním pohybům v běžném
denním životě. Výsledné pohyby jsou vedeny v diagonálách a se současnou rotací
(PAVLŮ, 2002).
U ramenního kloubu pracujeme s diagonálami pro horní končetiny – I. diagonála
flekční a extenční a II. diagonála flekční a extenční, nebo můžeme pracovat
v diagonálách pouze s lopatkou. Diagonálu volíme podle svalových skupin, na které
chceme působit. Na základě kombinací pohybových vzorů byly vypracovány posilovací
a relaxační techniky (HOLUBÁŘOVÁ, 2013). Techniky volíme podle toho, jakých
výsledků chceme docílit. U posilovacích technik je to například zlepšení vědomého
ovládání pohybu, zvýšení rozsahu pohybu, uvolnění zvýšeného svalového napětí,
zlepšení svalové síly, vytrvalosti či zvýšení stability kloubu. U relaxačních technik
se jedná o snížení svalového hypertonu, odstranění nebo zmírnění bolestí, a také
zvětšení rozsahu pohybu a zlepšení kloubní stability (PAVLŮ, 2002).
2.5.2 Mobilizace pohybem  Mulligan koncept
Manuální terapie – mobilizace pohybem (MWM – mobilization with movement)
byla objevena a vyvinuta novozélanďanem Brianem Mulliganem (MULLIGAN, 2004).
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Tento jednoduchý, ale účinný manuální přístup je určen pro poruchy
pohybového aparátu, kdy bezbolestnými pohyby v kloubu, tzv. „přemisťovacími“
technikami, dosáhneme obnovy funkce a odstranění bolesti (TEYS, 2006).
Fyzioterapeuti provádějící Mulligan koncept se řídí základním pravidlem, a to nikdy
nepůsobit bolest.
Pro použití mobilizace pohybem v klinické praxi bylo vyvinuto několik principů.
1. Během vyšetření určí fyzioterapeut porovnatelné znaky, jak popisuje Maitland.
Tyto znaky mohou být ztráta kloubní pohyblivosti, bolest spojená s pohybem
nebo bolest související s konkrétní funkční činností apod.
2. Zásady pasivní části mobilizace kloubu vychází od Kaltenborna (tj. paralelní
nebo kolmé pohyby ke kloubní rovině). Toto pasivní „klouzání“ musí být
bezbolestné.
3. Terapeut musí nepřetržitě kontrolovat pacientovi reakce, aby zaručil, že se bolest
neobjeví. Využitím znalostí o kloubech, dobře vyvinutým smyslem o tkáňovém
napětí a klinickým usuzováním, terapeut vyšetřuje rozmanité kombinace
rovnoběžných „klouzaní“ s kolmými, aby našel správnou léčebnou rovinu
a stupeň pohybu.
4. Zatímco udržujeme léčebnou rovinu (ideální „klouzání“ kloubních ploch),
pacient je požádán, aby znovu provedl porovnávající znak. Porovnávající znak
může být nyní významně lepší (např. zlepšení rozsahu pohybu, zmírnění
původní bolesti či její úplné vymizení).
5. Pokud nedojde k žádnému zlepšení porovnávajícího znaku, znamená to,
že terapeut nenašel správné kontaktní místo, léčebnou rovinu, stupeň nebo směr
mobilizace, anebo že technika není indikována.
6. Dříve omezený nebo bolestivý pohyb je opakován pacientem za stálého
udržování léčebné roviny terapeutem. Další zlepšení se dají očekávat
při opakování během terapie, což obvykle zahrnuje tři sady po deseti
opakováních.
7. Dalších zlepšení může být dosaženo využitím pasivního přetlaku na konci
dostupného rozsahu pohybu. Opět by přetlak měl být bezbolestný (The Mulligan
concept, 2014).
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Indikace pro tento přístup jsou bolesti nezánětlivé povahy, akutní bolest
z důvodu zranění, ztráta pohybu kvůli artritickým změnám, omezení pohybu či bolest
při pohybu po operaci, bolesti hlavy a závratě spojené s krčními problémy, bolest
a omezení pohybu čelisti a temporomandibulárního kloubu, akutní a chronické
podvrknutí kotníku, tenisový a oštěpařský loket (MULLIGAN, 2004).
2.5.3 Vojtova metoda
Vojtova metoda neboli metoda reflexní lokomoce, je soubor cvičení
používaných k léčbě psychických a tělesných poruch zejména u dětí, ale využívá
se i u dospělých. Cílem terapie je obnovení přístupu k vrozeným fyziologickým
pohybovým vzorům a zabránit jevům jako je bolest, omezení funkce a síly. Pohybové
procesy reflexní lokomoce jsou vybavitelné u každého jedince nezávisle na jeho věku.
Dochází k celkové změně držení těla, ke zlepšení vzpřimování a celkové koordinaci
pohybů.
Centraci ramenního kloubu, zafixování lopatky a zaktivování svalů pletence
ramenního můžeme dosáhnout nácvikem opory u poloh vycházejících z reflexního
plazení (KOLÁŘ, 2009).
2.5.4 Metodika senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové
Autoři metodiky, profesor Vladimír Janda a Marie Vávrová, v ní uplatňují řadu
nejnovějších neurofyziologických poznatků o funkci extero- a proprioceptorů a z teorie
o motorickém učení. Cílem metody je dosáhnout reflexní a automatické aktivace
žádaných svalů a to v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly výraznější kortikální
kontrolu. Dosažení subkortikální kontroly aktivace nejdůležitějších svalů nám dává
záruku, že tyto svaly budou aktivovány v potřebném stupni a časovém úseku tak,
jak to vyžaduje optimální a nejméně zatěžující provedení pohybu. Postupuje
se od distálních částí proximálně, nejdříve tedy nacvičujeme tzv. malou nohu a dále
pak korigujeme koleno, pánev, hlavu a ramena.
Válcové či kulové úseče bychom zde využili pro optimální zaktivování svalů
ramenního pletence a trupu, tedy pacient na úsečích nestojí, ale volíme nižší polohy,
kdy zatěžuje úseč nejdříve oběma horními končetinami, poté jen jednou. Náročnost
cvičení na úsečích se dá stupňovat tzv. postrky. Dalšími možnostmi je cvičení
na trampolíně, kde bychom opět necvičili jen ve vertikálním postavení, cvičení
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na točně, kde se nejvíce zapojují zádové, břišní a hýžďové svaly či cvičení na fitteru
(PAVLŮ, 2002).
2.5.5 Koncept vzpěrných cvičení podle R. Brunkow
Terapeutický koncept Brunkowové je založen na cílené aktivaci diagonálních
svalových řetězců. Jedná se o systém vzpěrných cvičení, který zlepšuje funkci
oslabeného svalstva, slouží jako stabilizační trénink pro páteř a končetiny
bez nežádoucího zatížení kloubů a k reedukaci správných pohybů bez nežádoucích
složek (PAVLŮ, 2002). Princip této metody spočívá v závislosti motorické aktivity
na postavení aker (maximální dorzální flexe rukou a nohou) vzhledem k trupu a hlavě.
Ve výběru pozic vzpěrných cvičení se respektují jednotlivé stupně motorického vývoje
dítěte, koncept tedy vychází z vývojové kineziologie (KOLÁŘ, 2009).
2.5.6 Kinesiotaping
Metoda kinesiotapingu byla vyvinuta na počátku sedmdesátých let japonským
chiropraktikem doktorem Kenzem Kasem a do Evropy se dostala v posledních deseti
letech. Správně nalepený kinesiotape koriguje funkci svalů (stimulace a tlumení
svalového napětí), zlepšuje lymfatický a krevní průtok, snižuje vnímání bolesti,
zajišťuje centraci kloubu, redukuje otok, zlepšuje biomechaniku kloubu a ovlivňuje
nervový systém (regulace svalového napětí, zlepšení čití) (DOLEŽALOVÁ, 2011).
Aplikací kinesio tapu v akutní fázi impingement syndromu redukujeme bolest,
otok, dále se snažíme o harmonizaci svalového tonu mezi depresory a elevátory
glenohumerálního skloubení, a tím ke zvětšení subakromiálního prostoru. Nejčastěji
ovlivňujeme tonus m. supraspinatus, m. biceps brachii, m. coracobrachialis
a m. deltoideus. Příklad postupu: Základní inhibiční technikou aplikujeme „Y“ tape
na m. deltoideus (obkroužením všech porcí svalu). Druhý „Y“ tape aplikujeme základní
inhibiční technikou na m. supraspinatus a třetí tape (mechanická korekce) aplikujeme
od processus coracoideus přes paži. Toto není jediná varianta, vše záleží na našem
vyšetření a na stadiu impingement syndromu, můžeme například ovlivňovat i m. biceps
brachii (KOBROVÁ, 2012).
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2.6 Část speciální
2.7 Metodika práce
Tato bakalářská práce byla zpracována na podkladech během konání souvislé
odborné praxe od 20. 1. 2014 do 14. 2. 2014 na Ambulantní rehabilitaci v Institutu
klinické a experimentální medicíny. Cílem této souvislé odborné praxe bylo zpracování
kazuistiky vybraného pacienta a speciální části týkající se jeho diagnózy. Pacient byl
před zahájením terapie seznámen s vypracováním bakalářské práce a podepsal
Informovaný souhlas, na jehož základě byl tento projekt schválen Etickou komisí UK
FTVS (oba dokumenty jsou k nahlédnutí v příloze).
S pacientem bylo provedeno celkem 8 terapeutických jednotek, které trvaly okolo
3040 minut. Po každé terapeutické jednotce následovala distanční elektroterapie
na přístroji VAS 07 po dobu 30 minut. Během první návštěvy byl proveden vstupní
kineziologický rozbor a byl stanoven krátkodobý a dlouhodobý terapeutický plán.
Pacient byl seznámen s fyzioterapeutickým plánem a souhlasil s ním. Na poslední
terapeutické jednotce bylo provedeno výstupní kineziologické vyšetření. Při vyšetřeních
jsem použila krejčovský metr, plastový dvouramenný goniometr a neurologické
kladívko.
Během terapeutických jednotek jsem pracovala sama pod dozorem supervizora,
kromě mobilizace pohybem dle Mulligan konceptu. Mobilizaci pohybem prováděl můj
supervizor. Fyzioterapeutické metody aplikované během terapií vycházely ze zkušeností
získaných během mého dosavadního bakalářského studia fyzioterapie. V rámci terapie
jsem použila techniky měkkých tkání dle Lewita, míčkování dle Jebavé, léčbu fascií dle
Warda, postizometrickou relaxaci dle Lewita, postizometrickou relaxaci s protažením
dle Jandy, antigravitační metodu dle Zbojana, manuální terapii dle Rychlíkové
a proprioceptivní neuromuskulární facilitaci dle Kabata.
Během celé terapie jsem respektovala aktuální stav pacienta a jeho průběžné
reakce na terapeutické jednotky a podle toho volila odpovídající terapii.
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2.8 Anamnéza
Osobní data
Vyšetřovaná osoba:J.K.
Pohlaví: muž
Ročník: 1977
Pojišťovna:211
Diagnóza: M751 – Syndrom manžety rotátoru
2.8.1 Status praesens
Subjektivní: Pacient se cítí dobře, bolest v PHK nepociťuje.
Objektivní: Pacient orientován v čase, místě i prostoru. Jizvy po artroskopické
operaci jsou zhojené, bez známek zánětu. Pacient je přívětivý, komunikativní a velmi
ochotný spolupracovat. Nemá problém odpovědět na všechny mé otázky a podrobit se
veškerým vyšetřením. Při odebírání anamnézy sedí na lehátku.
-

Výška: 182 cm

-

Váha: 76 kg

-

BMI: 22,9 kg/m2

-

Dechová frekvence: 16 nádechů/minuta

-

Tlak: 132/79 mmHg

Osobní anamnéza
Dřívější onemocnění:
-

běžné dětské nemoci, častější tonsilitidy do 25 let

-

2008  operace  sutura šlachy a nervu palce LHK po přeříznutí nožem,
rehabilitace proběhla ve Vinohradské nemocnici, pacient s rehabilitací
spokojen, ale omezená pohyblivost v IP kloubu palce přetrvává a pacient
udává sníženou citlivost v oblasti celého palce

-

12/2010 – diabetes mellitus 1. typu LADA (pacient si (zatím) nepíchá
inzulín)

-

12/2010  hypertenze

-

9/2013 – operace – pravého ramene pro bolesti
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Nynější onemocnění:
-

8. 9. 2013 – st.p. artroskopie (ASK) pravého ramenního kloubu
pro subakromiální dekompresi

-

operace indikována pro dlouhotrvající (5 let) bolest při abdukci paže,
na stupnici od nuly do deseti, kdy nula znamená bez bolesti a deset
nesnesitelnou

bolest,

pacient

hodnotil

bolest

v klidu

číslem

nula

a při abdukci číslem dva
-

pacient docházel na rehabilitaci do Uhříněvsi, ale stále přetrvává bolest
v oblasti pravého ramenního kloubu, bolest při abdukci a flexi paže
je většího rozsahu než před operací, pacient udává stupeň číslo šest, v klidu
je bez bolesti, noční bolesti neguje, může spát na postiženém rameni

Rodinná anamnéza
Otec zemřel v 65 letech na karcinom slinivky a prostaty, matka (67 let) užívá léky
na hypertenzi, sestra (37 let) zdráva, děti nemá. Prababička (ze strany matky) zemřela
v 85 letech a také trpěla hypertenzí. Na ostatní prarodiče si pacient nevzpomíná. Jiné
dědičné choroby, kromě hypertenze, nejsou v rodině známy.
Sociální anamnéza
Pacient bydlí sám v domě, nejsou tam schody ani jiné překážky.
Pracovní anamnéza
Pacient je 10 let učitelem na vysoké škole, zaměstnání je převážně sedavého typu.
Do práce dojíždí denně autobusem nebo vlakem.
Sportovní anamnéza
Upřednostňuje individuální sporty. Od mládí se věnuje běhání. Pacient běhá
třikrát týdně, rekreačně doma cvičí a přes léto rád jezdí na kole, také rekreačně.
Při běhání se bolesti v ramenním kloubu neobjevují.
Farmakologická anamnéza
Pacient si léky podává sám. Užívá léky na hypertenzi a cukrovku 1. typu.
-

Amprilan 2,5 1-0-0

-

Glukophage 1000 XR 1-0-0
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Alergická anamnéza
Alergie na pyl a prach.
Abusus
Pacient nekouří a nepije kávu. Alkohol pije příležitostně. Snaží se dodržovat pitný
režim – většinou vypije 2 litry denně.
2.8.2 Předchozí rehabilitace
Po sutuře šlachy a nervu palce LHK pacient docházel na rehabilitaci
do Vinohradské nemocnice. S rehabilitací byl spokojen, zvětšil se mu rozsah pohybu
v IP kloubu palce. Další rehabilitace už nebyly předepsány, i přesto že pohyb v IP
kloubu palce nebyl možný v plném rozsahu.
Další rehabilitaci pacient absolvoval po artroskopické operaci ramenního kloubu
v Uhříněvsi. Docházel tam na cvičení a magnetoterapii. Terapie se zaměřovala převážně
na krční a hrudní páteř – techniky měkkých tkání, mobilizace, cvičení. Nedošlo
ke zlepšení pacientova zdravotního stavu.
Nyní dochází na rehabilitaci do Institutu klinické a experimentální medicíny.
2.8.3 Výpis ze zdravotní dokumentace
Pacient je po artroskopické operaci pravého ramenního kloubu pro subakromiální
dekompresi (AS SAD OMI l. dx. – impingement omi l. dx.). Indikací k operaci byly
chronické bolesti ramenního kloubu vpravo, klinicky bolestivá krajní abdukce
a na rentgenu (RTG) zřejmá drobná osifikace v oblasti úponu m. supraspinatus.
Operace provedena v celkové anastezii dne 8. 9. 2013 v nemocnici v Říčanech
(Operatér: MUDr. David Veigl, PhD). Operace i následná hospitalizace bez komplikací.
Při propuštění do domácího ošetřování byl pacient bez obtíží, afebrilní, operovaná
končetina bez otoku, rány klidné.
2.8.4 Indikace k RHB
VAS 07 – program č.81, 30 min. na oblast pravého ramenního kloubu 10x,
kineziologický rozbor, techniky měkkých tkání, postizometrická relaxace na oblast
pravého ramenního kloubu, C/Th přechodu a horní trapézy, LTV na principu
proprioceptivní neuromuskulární facilitace ke zlepšení rozsahu pohyblivosti pravého
ramenního kloubu + instrukce tapování, 10x.
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2.8.5 Diferenciální rozvaha
I přes zvětšení subakromiálního prostoru by mohlo stále docházet k útlaku
struktur pod fornix humeri (šlacha m. supraspinatus, m. biceps brachii, bursa
subacromialis), i přes delší dobu od operace nemůžeme vyloučit pooperační otok. Může
být

přítomen

impingement

syndrom

a

dochází

k hojení

postižené

šlachy

m. supraspinatus kalcifikací a tím zhoršení její funkce.
Z déle trvajícího omezeného aktivního pohybu mohlo dojít ke kompenzačním
pohybům a tím pádem ke změně stereotypu aktivních pohybů, chůze ale i stoje.
Z důvodu déle trvající bolesti, která se po operaci ještě zvýšila, předpokládám
reflexní změny měkkých tkání v oblasti pletence ramenního, krku a horní části
hrudníku. Při vyšetření posunlivosti a protažitelnosti kůže, podkoží a fascie mohu
očekávat patologickou bariéru. Ve svalových skupinách pletence ramenního
(thorakohumerální, spinohumerální skupina, svaly ramenní a lopatkové a svaly paže)
mohu

očekávat

triggerpointy,

především

ve

svalech

(m.

levator

scapulae,

m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus, m. subscapularis, m. rhomboideus
major et minor a m. pectoralis major), kde je přenesená bolest do oblasti ramenního
kloubu.
Mohlo by se objevit snížené čití v oblasti pletence ramenního, ale i porucha
propriocepce z ramenního kloubu. Obojí vzhledem ke stavu po operaci.
Pacient uvádí bolestivé aktivní pohyby do abdukce a flexe, mohlo by se jednat
o problém svalového původu (výše zmíněný impingement syndrom, tendinóza
či ruptura rotátorové manžety, svalová dysbalance aj.) nebo kloubního původu
(omezené joint play sternoklavikulárního, akromioklavikulárního, glenohumerálního
a thorakoskapulárního kloubu, krční a hrudní páteře i prvních třech žeber). Při svalové
dysbalanci může také docházet k útlaku měkkých struktur či ke zvýšenému tření
v kloubu. M. supraspinatus může být v hypertonu z důvodu nadměrného zatěžování
svalu nebo v hypotonu kvůli možnému zásahu do kontinuity svalu při operaci.
Pacient v anamnéze neguje problémy s vnitřními orgány (játra, žlučník, plíce,
slinivka břišní aj.), které reflexně projikují bolest do oblasti pravého ramenního kloubu,
ale i tak bych vertebroviscerální vztahy neměla opomenout.
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2.9 Vstupní kineziologický rozbor
Vstupní kineziologický rozbor byl proveden dne 29. 1. 2014 na Ambulantní
rehabilitaci v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Při vyšetřeních
je kladen důraz na horní končetiny, vzhledem k diagnóze a k získané anamnéze.
2.9.1 Vyšetření fyzioterapeutem
Vyšetření stoje
-

vyšetření stoje provedeno aspekcí

-

stoj stabilní, bez pomůcek

Pohled zezadu
-

úzká báze

-

kulaté paty, symetrické

-

Achillovy šlachy prominují symetricky

-

nulové postavení v hlezenních a kolenních kloubech

-

lýtkové svalstvo a svaly zadní strany stehen symetrické

-

popliteální i subgluteální rýhy ve stejné výšce

-

pánev souměrná, zadní spiny ve stejné výšce

-

torakobrachiální trojúhelníky symetrické

-

paravertebrální valy symetrické

-

lopatky ve stejné výšce, výrazně neprominují, vzdálenost od střední roviny
je stejná

-

levý deltový sval větší oproti pravému

-

pravý ramenní kloub níže oproti levému

-

trofika trapézových svalů symetrická

-

hlava v ose páteře

Pohled z boku (pohled z pravého i levého boku totožný)
-

zevní rotace chodidel

-

postavení hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů v ose

-

pánev v nulovém postavení

-

břicho neprominuje
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-

fyziologické zakřivení páteře

-

horní končetiny ve střední rovině ramenních kloubů, mírná semiflexe
v loketních kloubech

-

ramenní klouby ve fyziologickém postavení, bez protrakce

-

nepatrný předsun hlavy

Pohled zepředu
-

fyziologická zevní rotace chodidel (zhruba 15°)

-

nožní klenba fyziologicky tvarovaná

-

postavení hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů v ose

-

pately ve středním postavení

-

svalstvo přední strany stehen symetrické

-

pánev souměrná, přední spiny ve stejné výšce

-

thorakobrachiální trojúhelníky symetrické

-

pupek ve střední ose

-

hrudník souměrný, sternum ve střední ose, žebra symetrická, prsní
bradavky ve stejné výšce

-

-

symetrická kontura prsních svalů

-

pravý trapézový sval (horní část) více prominuje než levý

-

pravá klíční kost nepatrně níže než levá

-

pravý ramenní kloub níže než levý

-

paže vedle trupu, předloktí ve středním postavení

-

reliéf krku symetrický

-

hlava ve střední ose, obličej symetrický

stoj jsem nehodnotila měřením pomocí olovnice, není potřeba detailněji
hodnotit osové postavení páteře, trupu či celého těla

Vyšetření chůze
-

pravidelný rytmus, chůze stabilní, bez použití pomůcek

-

délka kroku je symetrická

-

obě chodidla se odvíjí od paty přes zevní hranu až k hlavičce I. metatarsu

-

souhyby horních končetin symetrické
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-

pohyb horních končetin vychází nepatrně z ramenních kloubů, větší pohyb
v loketních kloubech

-

nedochází k rotaci trupu

-

když se pacient nesoustředí na chůzi v rámci vyšetření tak souhyby horních
končetin vycházejí více z ramenních kloubů a dochází k mírné rotaci trupu

Modifikace chůze:
-

nevyšetřeny, nepředpokládám neurologický deficit (mozečkovou lézi aj.)
vzhledem k vyšetření chůze (bez patologie), anamnéze a diagnóze pacienta

Dynamické zkoušky páteře
Předklon
-

volný, plynulé obloukovité rozvíjení krční, hrudní i bederní páteře,
paravertebrální valy symetrické, konečky prstů se dotýkají podlahy

Záklon
-

bez obtíží, bez bolesti, prominence paravertebrálních valů v dolní hrudní
a horní bederní páteři

Úklon
-

úklony symetrické, cca 30 cm, rozvíjení páteře plynulé, obloukovité

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (JANDA, 1982)
Flexe hlavy vleže na zádech
Pacient provedl obloukovitou flexi hlavy, kdy brada směřovala do hrdelní jamky
(fossa jugularis). Pohyb byl zajišťován hlavně hlubokými flexory krku, z nichž Janda
(JANDA, 1982) na prvním místě jmenuje mm. scaleni.
Abdukce v ramenním kloubu
PHK: Pohyb začíná aktivitou abduktorových svalových skupin, první
se zapojuje m. supraspinatus, ale jeho zapojení není během celého pohybu dostatečně
kvalitní, kvůli tomu se zhruba ve 40° objevuje bolest. Abdukce tedy není možná
v plném rozsahu pohybu. Skapulohumerální rytmus je fyziologický. Lopatka neodstává.
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LHK: Pohyb začíná aktivitou abduktorových svalových skupin, abdukce možná
v plném rozsahu pohybu. Skapulohumerální rytmus je fyziologický. Lopatka neodstává.
Klik – vzpor
Oboustranně je fixace lopatky nedostačující.
Vpravo se při konci zpětné fáze kliku projeví insuficience dolních fixátorů
lopatek a dojde k „odlepení“ dolního úhlu lopatky od hrudníku.
Vlevo je stabilizace lopatky horší. Jediné svaly, které se při pohybu zapojují,
jsou mm. rhomboidei. Lopatka se „odlepuje“ od hrudníku během celého pohybu,
nejvíce mediální hrana a dolní úhel.
Dechový stereotyp
-

aspekční vyšetření

-

převládá břišní typ dýchání

-

fyziologická dechová vlna, nejlépe viditelná vleže na zádech s podloženými
dolními končetinami

-

dechová frekvence: 16 nádechů/minuta

Antropometrické vyšetření dle Haladové (HALADOVÁ, 2010)
-

vzhledem k diagnóze jsem měřila jen délkové a obvodové rozměry horních
končetin

-

k měření jsem použila krejčovský metr

SEGMENT
délka HK: akromion - daktylion
délka paže a předloktí: akromion - processus styloideus radii
délka paže: akromion - laterální epikondyl humeru
délka předloktí: olekranon - processus styloideus ulnae
délka ruky: spojnice processus styloidei ulnae et radii - daktylion
obvod paže relaxované
obvod paže při kontrakci svalu: loketní kloub 90° flexe
obvod loketního kloubu: loketní kloub 30° flexe
obvod předloktí
obvod zápěstí: přes oba processus styloidei
obvod přes hlavičky metakarpů
Tab. č. 1  Vstupní KR: antropometrické vyšetření HKK
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PHK [cm] LHK [cm]
83
83
64
64
36
36
28
28
19
19
30
31
32
33
28
28
26
26
22
22
18
18

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní
Goniometrie dle Jandy (JANDA, 1993)
-

vzhledem k diagnóze jsem měřila kloubní rozsah ramenního kloubu,
loketního kloubu a krční páteře

-

k měření jsem použila plastový dvouramenný goniometr

SEGMENT PHK - aktivní p.
PHK - pasivní p. LHK - aktivní p. LHK - pasivní p.
Ramenní
S 25 - 0 - 80 (bolest) S 30 - 0 - 180 S 25 - 0 - 180 S 30 - 0 - 180
kloub
F 40 (bolest) - 0 - 0
F 180 - 0 - 0
F 180 - 0 - 0
F 180 - 0 - 0
T 25 - 0 - 5 (bolest) T 30 - 0 - 120 T 25 - 0 - 110 T 30 - 0 - 120
R 80 - 0 - 80
R 90 - 0 - 90
R 80 - 0 - 80
R 90 - 0 - 90
Loketní
S 0 - 0 - 140
S 0 - 0 - 140
S 0 - 0 - 140
S 0 - 0 - 140
kloub
R 90 - 0 - 90
R 90 - 0 - 90
R 90 - 0 - 90
R 90 - 0 - 90
Zápěstí
S 80 - 0 - 80
S 90 - 0 - 90
S 80 - 0 - 80
S 90 - 0 - 90
F 30 - 0 - 40
F 30 - 0 - 40
F 30 - 0 - 40
F 30 - 0 - 40
aktivní pohyb
pasivní pohyb
Krční páteř
S 50 - 0 - 40
S 50 - 0 - 45
F 40 - 0 - 45
F 45 - 0 - 55
R 65 - 0 - 65
R 70 - 0 - 70
Tab. č. 2  Vstupní KR: goniometrie

Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ, 2002)
-

zjišťování patologické či fyziologické bariéry u kloubů pletence ramenního,
krční páteře, přechodu mezi krční a hrudní páteří, hrudní páteře a žeber

SEGMENT
Glenohumerální kloub

VYŠETŘENÍ
ventrodorsální posun
kaudální posun
laterální posun
Akromioklavikulární
fenomén šály
kloub
ventrodorsální posun
kraniokaudální posun
Sternoklavikulární kloub ventrodorsální posun
kraniokaudální posun
Skapulothorakální kloub pasivní abdukce lopatky
Loketní kloub
krátká páka ve směru: radiálním, ulnárním
radioulnární kloub proximální: dorsální,
ventrální posun
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PHK
pruží
pruží
pruží
bolest
pruží
pruží
pruží
pruží
nepohyblivá
bpn

LHK
pruží
pruží
pruží
bpn
pruží
pruží
pruží
pruží
bpn
bpn

bpn

bpn

Krční páteř

C 0/1 pasivní pohyb do segmentu ve
směru: anteflexe, retroflexe, lateroflexe,
rotace
C 0/1 kloubní vůle směrem dorsálním
C 1/2 pasivní pohyb do segmentu ve směru:
lateroflexe, rotace
C 2/3 - 5/6 pasivní pohyb do segmentu ve
směru: rotace, lateroflexe
C 2/3 - 5/6 kloubní vůle směrem dorsálním
C 2/3 - 5/6 kloubní vůle směrem
laterálním

Přechod mezi krční a
hrudní páteří
Hrudní páteř
Žebra

pasivní pohyb do segmentu ve směru:
rotace, lateroflexe
kloubní vůle směrem: dorsálním, laterálním
pasivní pohyb do segmentu ve směru:
anteflexe, retroflexe, lateroflexe, rotace
vyšetření 1. žebra
vyšetření 2.-7. žebra dle Kubise

bpn

bpn

pruží

pruží

bpn

bpn

bpn

bpn

pruží

pruží

C4/5 nepruží pruží

bpn

bpn

bpn

bpn

bpn

bpn

pruží
bpn

pruží
bpn

Tab. č. 3  Vstupní KR: vyšetření kloubní vůle

Vyšetření pohyblivosti páteře
-

distance na páteři nevyšetřeny, pohyblivost páteře není výrazněji omezena
viz Dynamické zkoušky páteře (str. 39)

Vyšetření hypermobility dle Jandy (JANDA, 2004)
-

vyšetření hypermobility v segmentech, které souvisejí s diagnózou

ZKOUŠKA
Zkouška rotace hlavy
Zkouška šály
Zkouška zapažených paží
Zkouška založených paží
Zkouška extendovaných loktů
Zkouška sepjatých rukou
Zkouška sepjatých prstů

pravá strana
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní

Tab. č. 4  Vstupní KR: vyšetření hypermobility
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levá strana
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (JANDA, 2004)
-

vzhledem k diagnóze jsem vyšetřila jen svaly zmíněné v tabulce č. 5

SVAL
m. pectoralis major - část sternální dolní
m. pectoralis major - část sternální střední a horní
m. pectoralis major - část klavikulární, m. pectoralis minor
m. trapezius - horní část
m. levator scapulae
m. sternocleidomastoideus

pravá strana levá strana
0
0
0
0
1
0
2
1
0
0
0
0

Tab. č. 5  Vstupní KR: vyšetření zkrácených svalů

Vyšetření svalové síly
Svalový test dle Jandy (JANDA, 2004)
-

vyšetřila jsem svalovou sílu horních končetin související s diagnózou

-

před testováním jsem pasivně vyzkoušela rozsah pohyblivosti jednotlivých
kloubů

-

u aktivního provedení pacientem byla vždy příčinou omezeného pohybu
(OP) bolest

SEGMENT POHYB
Lopatka
addukce

Ramenní
kloub

PHK

LHK SVALY
m. trapezius (střední vlákna),
4/5
4
mm. rhomboidei
kaudální posunutí a addukce 2 OP
4 m. trapezius (dolní vlákna)
m. trapezius (horní část), m.
elevace
5
5
levator scapulae
abdukce s rotací
4
4 m. serratus anterior
m. deltoideus (klavikulární
flexe
2 OP
5
část), m. coracobrachialis
m. latissimus dorsi, m. teres
extenze
4/5
4/5 major, m. deltoideus
(lopatková část)
m. deltoideus (akromiální část),
abdukce
2 OP
5
m. supraspinatus
extenze v abdukci
3 (bolest) 4 m. deltoideus (lopatková část)
m. pectoralis major
2 OP
5 m. pectoralis major
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Ramenní
kloub

Loketní
kloub

zevní rotace

3 (bolest)

4

vnitřní rotace

3 (bolest)

4

flexe

5

5

extenze

5

5

m. infraspinatus, m. teres minor
m. subscapularis, m. pectoralis
major, m. latissimus dorsi, m.
teres major
m. biceps brachii, m. brachialis,
m. brachioradialis
m. triceps brachii, m. anconeus

Tab. č. 6  Vstupní KR: svalový test

Vyšetření pohybů v ramenním kloubu proti odporu dle Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ,
2002)
-

vyšetření svalů pomocí izometrické kontrakce proti odporu, pozitivní
výsledek - bolest, negativní výsledek - bez bolesti

-

vyšetřila jsem abdukci (m. supraspinatus), zevní rotaci (m. infraspinatus),
vnitřní rotaci (m. subscapularis) proti odporu a test na bolestivost dlouhé
šlachy m. biceps brachii

TESTOVANÝ SVAL
m. supraspinatus
m. infraspinatus
m. subscapularis
m. biceps brachii

PHK
pozitivní
pozitivní
negativní
negativní

LHK ODPOR DLANĚMI
negativní zevní strana loketních kloubů
negativní dorsální strana zápěstí a distální konec předloktí
negativní vnitřní strana zápěstí a distální konec předloktí
negativní dlaň

Tab. č. 7  Vstupní KR: vyšetření pohybů v ramenním kloubu proti odporu

Neurologické vyšetření
-

vzhledem k dané diagnóze a odebrané anamnéze jsem vyšetřovala horní
končetiny

Vyšetření reflexů (HALADOVÁ, 2010)
-

k vyšetření jsem použila reflexní kladívko

REFLEX
bicipitový (C5, C6)
tricipitový (C7)
flexorů prstů (C5-C8)

PHK
normoreflexie
normoreflexie
normoreflexie

Tab. č. 8  Vstupní KR: vyšetření reflexů
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LHK
normoreflexie
normoreflexie
normoreflexie

Vyšetření čití
-

povrchové čití jsem vyšetřovala dotykem, u algického čití štípnutím

-

u povrchového čití nevyšetřeno termické a diskriminační čití, u hlubokého
čití nevyšetřeno vnímání vibrací, neměla jsem k dispozici zkumavku,
Weberovo kružidlo ani ladičku

DRUH ČITÍ
Povrchové
Hluboké

PHK
LHK
bez patologického nálezu
bez patologického nálezu
bez patologického nálezu
bez patologického nálezu

taktilní
algické
polohocit
pohybocit

Tab. č. 9  Vstupní KR: vyšetření čití

Vyšetření úchopů (HALADOVÁ, 2010)
-

použito šest základních funkčních testů, dominantní horní končetina je pravá

TYP ÚCHOPU
Jemný, precizní úchop

Silový úchop

FUNKČNÍ TEST
štipec
špetka
laterální úchop
kulový úchop
hákový úchop
válcový úchop

PHK
bpn
bpn
bpn
bpn
bpn
bpn

LHK
bpn
bpn
bpn
bpn
bpn
bpn

Tab. č. 10  Vstupní KR: vyšetření úchopů

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (LEWIT, 2003)
-

vyšetření provedeno palpací

-

vyšetřila jsem obě horní končetiny, oblast krku a horní části hrudníku

Vyšetření kůže
-

v oblasti pravého ramenního pletence je zhoršená posunlivost kůže

-

v oblasti pravého m. supraspinatus dochází k edematickému prosáknutí

-

jizvy (3x 0,5 cm) po artroskopické operaci klidné, bez zarudnutí,
ale neprotažlivé a neposunlivé
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-

ve vyšetřovaných oblastech není přítomna hyperalgická zóna, neobjevuje se
bolest, nedochází ke změně prokrvení, zarudnutí ani změně teploty

Vyšetření podkoží
-

Kibblerova řasa nejde nabrat v oblasti pravého ramenního pletence
a v oblasti horní hrudní páteře oboustranně

-

vyšetření v oblasti horní hrudní páteře je pacientovi nepříjemné, lehce
bolestivé

-

u všech jizev jsou hmatatelné srůsty

Vyšetření fascií
-

zhoršená posunlivost fascie v oblasti šíje, krku a pravého ramenního pletence
(zejména lopatky), přítomna patologická bariéra

-

hrudní a zádová fascie posunlivá, protažitelná, bez reflexních změn

Vyšetření svalů
PALPACE
Zepředu

Z vnitřní
strany
Zezadu

SVAL
m. sternocleidomastoideus
m. trapezius - horní část
m. pectoralis major - klavikulární část
m. pectoralis major - část sternální
střední a horní
m. pectoralis major - část sternální dolní
m.deltoideus - klavikulární část
m. deltoideus - akromiální část
m. biceps brachii
m. subscapularis
m. serratus anterior
m. levator scapulae
m.deltoideus - lopatková část
m. supraspinatus
m. infraspinatus
m. teres major
m. trapezius - střední vlákna
m. trapezius - dolní vlákna
mm. rhomboidei

Tab. č. 11  Vstupní KR: vyšetření svalů
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pravá strana
normotonus
triggerpoint
hypertonus

levá strana
normotonus
hypertonus
normotonus

triggerpoint

normotonus

normotonus
hypertonus
triggerpoint
normotonus
triggerpoint
normotonus
triggerpoint
hypertonus
triggerpoint
triggerpoint
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus

normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus

Vyšetření periostových bodů
-

hodnocení palpačně bolestivých bodů znaménkem „+“

SEGMENT
sternoklavikulární kloub
klavikula
akromioklavikulární kloub
akromion
velký hrbolek kosti pažní (tuberculum majus)
výběžek hákovitý (processus coracoideus)
hřeben lopatky (spina scapulae)
vnitřní okraj lopatky (margo medialis scapulae)
zevní okraj lopatky (margo lateralis scapulae)

pravá strana
–
–
–
–
+
–
–
–
–

levá strana
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tab. č. 12  Vstupní KR: vyšetření periostových bodů

Speciální testy
Bolestivý oblouk dle Cyriaxe (CYRIAX, 1978)
-

při testování maximální abdukce ramenního kloubu (normálně nebolestivá
do 180°) je abdukce bolestivá od 40°

-

při impingement syndromu je abdukce v ramenním kloubu prvních 4060°
nebolestivá, od 60° asi do 120° cítí pacient bolest, nebo pohyb vůbec
neprovede a pokračování pohybu do plné elevace je pak nebolestivé

Impingement testy a testy na integritu rotátorové manžety (GROSS, 2005)
Drop Arm Test ( test „padající paže“)
-

při vracení horní končetiny z výchozí pozice pacient pociťuje bolest,
ale končetina nepadá dolů

-

test indikující natržení šlach není pozitivní

Impingement test podle Hawkinse
-

fixace ramene na vyšetřované straně, abdukce paže do 90°

-

při otočení paže do vnitřní rotace v ramenním kloubu se neobjevuje bolest,
není zde zánět šlachy m. supraspinatus
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Test m. supraspinatus („empty can“ test)
-

abdukce paže do 90°, postupně do flexe 30° a vnitřní rotace, palec směřuje
k podlaze, klademe odpor proti pohybu nahoru, kontakt shora na lokti

-

pacient udává bolest, mám podezření na patologii šlachy m. supraspinatus

Test na impingement syndrom dle Neera a Welshe (TRNAVSKÝ, 2002)
-

při flexi paže do plné elevace za současné blokace rotace lopatky je pacient
bez bolesti

-

nedochází k útisku dlouhé hlavy m. biceps brachii ani m. supraspinatus
v subakromiálním prostoru

2.9.2 Závěr vstupního kineziologického rozboru
Při stoji není patrné kompenzační držení těla, ale můžeme vidět lehkou asymetrii
v oblasti pravého ramenního pletence oproti levému, jak zepředu, tak i zezadu. Pravý
ramenní kloub je níž, pravý deltový sval je menší, pravý trapézový sval více prominuje
a pravá klíční kost je níž. Souhyby horních končetin při chůzi nevycházejí z ramenních
kloubů, ale z kloubů loketních.
Je vyšetřena oboustranná insuficience dolních fixátorů lopatky. Při vyšetření
stereotypu abdukce dochází k nedostatečnému zapojení m. supraspinatus a pohyb je
možný jen do bolesti (do 40°). Poukazuje nám to na oslabený m. supraspinatus, špatný
timing svalů při pohybu do abdukce či na přetrvávající tíseň v subakromiálním prostoru.
Goniometrické vyšetření prokázalo, že aktivní rozsah pohybu pravé horní
končetiny v ramenním kloubu je omezen do flexe, abdukce a horizontální addukce. Při
pasivním pohybu k žádným omezením nedochází, pohyb je možný v plném rozsahu
a změřené hodnoty jsou stejné s levou horní končetinou. Můžeme tedy uvažovat
o extraartikulární poruše, také proto, že zde není přítomen pouzdrový vzorec
pro ramenní

kloub.

Vyšetření

kloubní

vůle

nám

toto

tvrzení

dokládá,

jelikož v glenohumerálním kloubu nejsou žádné blokády. Blokáda je v segmentu krční
páteře C4/C5 při laterálním posunu a pravý skapulothorakální kloub je při pasivní
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abdukci pravé lopatky nepohyblivý. Je bolestivý fenomén šály, ale blokáda
v akromioklavikulárním skloubení není.
Z antropometrického hlediska je obvod pravé paže relaxované a při kontrakci
svalu o 1 cm užší než na levé paži. Přestože je pravá horní končetina dominantní, mohl
pacient pro vykonávání denních potřeb začít používat více levou horní končetinu,
aby se vyhnul bolestivým pohybům. Mohlo tedy dojít k mírnému opadnutí svaloviny
na pravé paži, což by odpovídalo i výsledkům svalového testu viz další odstavec.
Ostatní naměřené hodnoty jsou symetrické.
Svalová síla pravé horní končetiny je snížena zejména v oblasti pravého
ramenního kloubu a to kvůli bolesti. Bolest se objevuje i při pohybech bez působení
gravitační síly. Bolestivé zkoušky proti odporu jsou na pravý m. supraspinatus
a m. infraspinatus. Vyšetření zkrácených svalů ukazuje na velké zkrácení trapézového
svalu vpravo. Malé zkrácení je u pravého m. pectoralis major (klavikulární část,
m. pectoralis minor) a u levého m. trapezius.
Pacient je bez neurologického deficitu.
Na měkkých tkáních v oblasti pravého pletence ramenního jsou patrné reflexní
změny jak na kůži, podkoží a fascii, tak i ve svalech a na periostu. Triggerpointy jsou
přítomny v horní části m. trapezius, m. pectoralis major (část sternální střední a horní),
akromiální části m. deltoideus, m. subscapularis, m. levator scapulae, m. supraspinatus
a m. infraspinatus. Na pravé paži je bolestivý velký hrbolek (tuberculum majus),
kam se mimo jiné upíná m. supraspinatus a m. infraspinatus.
Impingement syndrom je vyvrácen negativními výsledky impingement testů.
Bolestivý test na m. supraspinatus („empty can“ test) nám poukazuje na možnou
patologii pravé šlachy.

2.10 Krátkodobý fyzioterapeutický plán
-

zmírnit až odstranit bolest při pohybech v pravém ramenním kloubu
(zejména abdukce a flexe nad horizontálu)

-

zvětšit rozsah pohybu do flexe a abdukce v pravém ramenním kloubu

-

uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku
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-

odstranění triggerpointů, snížení hypertonu přetěžovaných svalů pravého
pletence ramenního, protažení zkrácených svalů

-

posílení oslabených svalů pravého pletence ramenního, zejména dolních
fixátorů pravé lopatky

-

obnovené kloubní vůle v oblasti thorakoskapulárního skloubení a krční
páteře

-

zajistit svalovou rovnováhu v oblasti pravého ramenního pletence a s tím
související správný 'timing' svalů při abdukci pravé paže

2.11 Dlouhodobý fyzioterapeutický plán
-

zajistit bezbolestný pohyb v pravém ramenním kloubu

-

fixace správného stereotypu abdukce v pravém ramenním kloubu

-

zajistit svalovou rovnováhu v oblasti pravého i levého pletence ramenního

-

posílit oslabené svaly v oblasti pravého a levého ramenního pletence
(zejména dolních fixátorů lopatek), relaxovat hypertonické svaly obou
ramenních pletenců
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2.12 Průběh terapie
S pacientem jsem pracovala po dobu tří týdnů v termínu od 29. 1. 2014
do 14. 2. 2014 na ambulantní rehabilitaci IKEM. Terapeutické jednotky trvaly 3040
minut a proběhlo jich osm. Po každé terapeutické jednotce následovala distanční
elektroterapie na přístroji VAS 07 po dobu 30 minut.
2.12.1 Terapeutická jednotka: Středa 29. 1. 2014
1. část (29. 1. 2014)
Status praesens
Subjektivní: Pacient se cítí dobře, bolest PHK v klidu nepociťuje.
Objektivní: Pacient je přívětivý, komunikativní a velmi ochotný spolupracovat.
Cíl dnešní terapeutické jednotky
Odebrání anamnézy a provedení vstupního kineziologického rozboru.
Návrh terapie
-

odběr anamnézy, vstupní kineziologický rozbor, fyzioterapeutický plán

Provedení
-

odebrání anamnézy, provedení vstupního kineziologického rozboru
a stanovení fyzioterapeutického plánu

Výsledek
Subjektivní: Se stanoveným fyzioterapeutickým plánem pacient souhlasí.
Objektivní: Anamnéza byla odebrána a vstupní kineziologický rozbor vyšetřen,
pacient plně spolupracoval.

2. část (29. 1. 2014)
Status praesens
Subjektivní: Cítí se dobře, bolest PHK v klidu nepociťuje.
Objektivní: Pacient je přívětivý, komunikativní a velmi ochotný spolupracovat.
Žádné změny pacientova stavu od vstupního vyšetření.
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Cíl dnešní terapeutické jednotky
Uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku.
Relaxace hypertonických svalů a protažení zkrácených svalů pravého ramenního
pletence. Obnovení kloubní vůle thorakoskapulárního kloubu.
Návrh terapie
-

míčkování dle Jebavé (JEBAVÁ, 1997)

-

techniky měkkých tkání dle Lewita (LEWIT, 2003)

-

léčba fascií dle Warda (LEWIT, 2003)

-

manuální medicína dle Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ, 2002)

-

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy (JANDA, 2004)

-

postizometrická relaxace dle Lewita (LEWIT, 2003)

Provedení
míčkování pravého ramenního pletence, šíje a krku pro uvolnění a prokrvení

-

měkkých tkání
protažení kůže v oblasti pravého ramenního pletence do fenoménu uvolnění,

-

protažení podkoží v pojivové řase – oblast pravého ramenního pletence, šíje
a krku, tlaková masáž tří jizev po artroskopické operaci, protažení pravého
m. trapezius v pojivové řase
protažení krční a šíjové fascie, protažení fascie horní končetiny v oblasti

-

pravého pletence ramenního vleže na břiše
-

rotační pohyb lopatkou vpravo

-

protažení m. trapezius (horní část) oboustranně a pravého m. pectoralis major
(klavikulární část, m. pectoralis minor)
postizometrická relaxace pravého m. supraspinatus  bolest

Výsledek

Subjektivní: příjemný pocit uvolnění šíje
Objektivní: Měkké tkáně v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku jsou
volné, lehce protažitelné. Bolest při kladení odporu ve výchozí poloze postizometrické
relaxace pravého m. supraspinatus nedovolila relaxaci svalu provést. V příštích terapiích
nutno

sval

relaxovat

jiným

způsobem

(například

pomocí

proprioceptivní

neuromuskulární facilitace 2. flekční diagonály – technika kontrakce - relaxace,
technika výdrž - relaxace apod.).
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2.12.2 Terapeutická jednotka: Pátek 31. 1. 2014
Status praesens
Subjektivní: Cítí se dobře, bolest PHK v klidu nepociťuje.
Objektivní: Pacient je dobře naladěn, ale omezený rozsah při abdukci kvůli
bolesti přetrvává. Omezení rozsahu pohybu je stejné jako při vstupním vyšetření,
tedy abdukce v ramenním kloubu je možná do 40° a flexe do 80°. Stav měkkých tkání
v oblasti pletence ramenního je shodný se vstupním vyšetřením.
Cíl dnešní terapeutické jednotky
Uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku.
Obnovení kloubní vůle v segmentu C4/5 krční páteře a v thorakoskapulárním kloubu.
Protažení zkrácených svalů v oblasti pletence ramenního. Relaxace svalů horní
končetiny – hlavně m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus (akromiální část)
a m. trapezius (všechny jeho části) a jejich následné zapojení a posílení ve správném
vzorci. Zajistit funkční a bezbolestný pohyb v ramenním kloubu.
Návrh terapie
-

míčkování dle Jebavé (JEBAVÁ, 1997)

-

techniky měkkých tkání dle Lewita (LEWIT, 2003)

-

léčba fascií dle Warda (LEWIT, 2003)

-

manuální medicína dle Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ, 2004)

-

manuální medicína dle Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ, 2002)

-

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy (JANDA, 2004)

-

proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (HOLUBÁŘOVÁ,
2013)

-

mobilizace pohybem dle Mulligana (MULLIGAN, 2004)

Provedení
-

míčkování pravého ramenního pletence, šíje a krku pro uvolnění a prokrvení
měkkých tkání

-

protažení kůže v oblasti pravého ramenního pletence do fenoménu uvolnění,
protažení podkoží v pojivové řase – oblast pravého ramenního pletence, šíje
a krku, tlaková masáž tří jizev po artroskopické operaci, protažení pravého
m. trapezius v pojivové řase
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-

protažení krční a šíjové fascie, protažení fascie horní končetiny v oblasti
pravého pletence ramenního vleže na břiše

-

mobilizace segmentu C4/5 směrem laterálním

-

rotační pohyb lopatkou vpravo

-

protažení m. trapezius (horní část) oboustranně a pravého m. pectoralis major
(klavikulární část, m. pectoralis minor)

-

II. diagonála flekční vzorec – relaxační technika – technika rytmické
stabilizace

-

II. diagonála flekční vzorec – posilovací technika – pomalý zvrat

výdrž

-

posterolaterální stabilizace pravého ramenního kloubu vleže na zádech –
3 sady po 10 opakováních, s 30 s intervalem mezi sadami, provedeno
supervizorem

Výsledek
Subjektivní: Pacient nadšen, protože dokázal aktivně provést pohyb do abdukce
bez bolesti (bez působení gravitační síly).
Objektivní: Měkké tkáně v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku jsou
volné, lehce protažitelné. Segment C4/5 bez blokády, obnovená kloubní vůle
v thorakosapulárním kloubu. Při proprioceptivní neuromuskulární facilitaci se objevila
malá bolest při pohybu ruky nad osou těla, ale ihned odezněla a pacient mohl
pokračovat v pohybu. Při posilovací technice (po relaxační technice  technika rytmické
stabilizace) se m. supraspinatus zapojoval kvalitněji a pohyb byl proveden větší silou.
M. trapezius (horní část) vpravo, m. deltoideus (akromiální část) vpravo,
m. supraspinatus vpravo a m. infraspinatus vpravo bez triggerpointů. Dosažení
bezbolestné abdukce vleže na zádech v plném rozsahu pohybu, tedy bez působení
gravitace. Při abdukci vsedě se bolest ihned objevila.

2.12.3 Terapeutická jednotka: Pondělí 3. 2. 2014
Status praesens
Subjektivní: Pacient je unavený po víkendu. Při pohybu do abdukce bolest
nastupuje dříve, v klidu bolest v PHK nepociťuje. Celý víkend prý zkoušel dosáhnout
bezbolestného pohybu do abdukce.
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Objektivní: Stěžuje si na únavu po víkendu a zhoršení stavu, kdy přetížil pravou
horní končetinu po opakovaných aktivních pohybech do abdukce. Omezený rozsah
při abdukci kvůli bolesti přetrvává, abdukce je možná do 35° (zhoršení stavu od minulé
terapie). Flexe v ramenním kloubu možná do 80°. Segment C4/5 bez blokády, kloubní
vůle pravého thorakoskapulárního skloubení omezena. Triggerpointy znovu přítomny
ve všech svalech co byli minulou terapeutickou jednotku ošetřeny (m. trapezius (horní
část) vpravo, m. deltoideus (akromiální část) vpravo, m. supraspinatus vpravo
a m. infraspinatus vpravo).
Cíl dnešní terapeutické jednotky
Uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku.
Obnovení kloubní vůle v thorakoskapulárním kloubu. Protažení zkrácených svalů
v oblasti

pletence

ramenního.

Relaxace

svalů

horní

končetiny

–

hlavně

m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus (akromiální část) a m. trapezius
(všechny jeho části) a jejich následné zapojení a posílení ve správném vzorci. Zajistit
funkční a bezbolestný pohyb v ramenním kloubu.
Návrh terapie
-

míčkování dle Jebavé (JEBAVÁ, 1997)

-

techniky měkkých tkání dle Lewita (LEWIT, 2003)

-

léčba fascií dle Warda (LEWIT, 2003)

-

manuální medicína dle Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ, 2002)

-

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy (JANDA, 2004)

-

postizometrická relaxace dle Lewita (LEWIT, 2003)

-

antigravitační metoda dle Zbojana (LEWIT, 2003)

-

proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (HOLUBÁŘOVÁ,
2013)

-

mobilizace pohybem dle Mulligana (MULLIGAN, 2004)

Provedení
-

míčkování pravého ramenního pletence, šíje a krku pro uvolnění a prokrvení
měkkých tkání

-

protažení kůže v oblasti pravého ramenního pletence do fenoménu uvolnění,
protažení podkoží v pojivové řase – oblast pravého ramenního pletence, šíje
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a krku, tlaková masáž tří jizev po artroskopické operaci, protažení pravého
m. trapezius v pojivové řase
-

protažení krční a šíjové fascie, protažení fascie horní končetiny v oblasti
pravého pletence ramenního vleže na břiše

-

rotační pohyb lopatkou vpravo, pasivní abdukce pravé lopatky

-

protažení m. trapezius (horní část) oboustranně a pravého m. pectoralis major
(klavikulární část, m. pectoralis minor)

-

postizometrická relaxace pravého m. levator scapulae, PHK podél těla

-

ovlivnění triggerpointů v m. subscapularis pomocí antigravitační metody,
pasivní uvedení PHK do abdukce

-

II. diagonála flekční vzorec – relaxační technika – technika rytmické
stabilizace

-

II. diagonála flekční vzorec – posilovací technika – pomalý zvrat  výdrž

-

posterolaterální stabilizace pravého ramenního kloubu vleže na zádech –
3 sady po 10 opakováních, s 30 s intervalem mezi sadami, provedeno
supervizorem

Výsledek
Subjektivní: Pocit uvolněného pravého ramenního kloubu.
Objektivní: Měkké tkáně v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku jsou
volné, lehce protažitelné. Kloubní vůle v thorakosapulárním kloubu je obnovena.
Při proprioceptivní neuromuskulární facilitaci se objevila malá bolest při pohybu ruky
nad osou těla, ale ihned odezněla a pacient mohl pokračovat v pohybu. Při posilovací
technice (po relaxační technice  technika rytmické stabilizace) se m. supraspinatus
zapojoval kvalitněji a pohyb byl proveden větší silou. M. trapezius (horní část) vpravo,
m. levator scapulae vpravo, m. deltoideus (akromiální část) vpravo, m. subscapularis
vpravo, m. supraspinatus vpravo a m. infraspinatus vpravo bez triggerpointů. Dosažení
bezbolestné abdukce v plném rozsahu pohybu vleže na zádech, tedy bez působení
gravitace. Při abdukci vsedě se bolest ihned objevila.
2.12.4 Terapeutická jednotka: Středa 5. 2. 2014
Status praesens
Subjektivní: Cítí se dobře, bolest PHK v klidu nepociťuje. Ihned hlásí zlepšení
rozsahu pohybu do abdukce.
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Objektivní: Pacient je dobře naladěn. Omezený rozsah při abdukci kvůli bolesti
přetrvává. Abdukce v ramenním kloubu je možná do 50° a flexe do 110° (zlepšení
od minulé terapeutické jednotky). Kloubní vůle pravého thorakoskapulárního skloubení
je omezena. Triggerpointy znovu přítomny v m. trapezius (horní část) vpravo,
m. deltoideus (akromiální část), m. supraspinatus vpravo a m. infraspinatus vpravo.
Cíl dnešní terapeutické jednotky
Uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku.
Obnovení kloubní vůle v thorakoskapulárním kloubu. Protažení zkrácených svalů
v oblasti

pletence

ramenního.

Relaxace

svalů

horní

končetiny

–

hlavně

m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus (akromiální část) a m. trapezius
(všechny jeho části) a jejich následné zapojení a posílení ve správném vzorci. Zajistit
funkční a bezbolestný pohyb v ramenním kloubu.
Návrh terapie
-

techniky měkkých tkání dle Lewita (LEWIT, 2003)

-

léčba fascií dle Warda (LEWIT, 2003)

-

manuální medicína dle Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ, 2002)

-

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy (JANDA, 2004)

-

proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (HOLUBÁŘOVÁ,
2013)

-

mobilizace pohybem dle Mulligana (MULLIGAN, 2004)

Provedení
-

protažení kůže v oblasti pravého ramenního pletence do fenoménu uvolnění,
protažení podkoží v pojivové řase – oblast pravého ramenního pletence, šíje
a krku, tlaková masáž tří jizev po artroskopické operaci, protažení pravého
m. trapezius v pojivové řase

-

protažení krční a šíjové fascie, protažení fascie horní končetiny v oblasti
pravého pletence ramenního vleže na břiše

-

rotační pohyb lopatkou vpravo, pasivní abdukce pravé lopatky

-

protažení m. trapezius (horní část) oboustranně a pravého m. pectoralis major
(klavikulární část, m. pectoralis minor)

-

II. diagonála flekční vzorec – relaxační technika – technika rytmické
stabilizace
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-

II. diagonála flekční vzorec – posilovací technika – pomalý zvrat  výdrž

-

posterolaterální stabilizace pravého ramenního kloubu vleže na zádech –
3 sady po 10 opakováních, s 30 s intervalem mezi sadami, provedeno
supervizorem

Výsledek
Subjektivní: Pacient se raduje z bezbolestného pohybu do abdukce i s působením
gravitace. Pacient cítí větší volnost pohybu v ramenním kloubu.
Objektivní: Měkké tkáně v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku jsou
volné, lehce protažitelné. Kloubní vůle v thorakosapulárním kloubu je obnovena.
Při proprioceptivní neuromuskulární facilitaci se objevila malá bolest při pohybu ruky
nad osou těla, ale ihned odezněla a pacient mohl pokračovat v pohybu. Při posilovací
technice (po relaxační technice - technika rytmické stabilizace) se m. supraspinatus
zapojoval kvalitněji a pohyb byl proveden větší silou. M. trapezius (horní část) vpravo,
m. deltoideus (akromiální část) vpravo, m. supraspinatus vpravo a m. infraspinatus
vpravo bez triggerpointů. Dosažení bezbolestné abdukce v plném rozsahu pohybu vleže
na zádech, tedy bez působení gravitace. Při abdukci vsedě se bolest objevila
až při pátém opakování (v 6070° pohybu).
2.12.5 Terapeutická jednotka: Pátek 7. 2. 2014
Status praesens
Subjektivní: Cítí se dobře, bolest PHK v klidu nepociťuje. Uvádí zlepšení
rozsahu pohybu do abdukce a flexe.
Objektivní: Pacient je dobře naladěn. Omezený rozsah při abdukci kvůli bolesti
přetrvává. Abdukce v ramenním kloubu je možná do 80° a flexe do 140° (zlepšení
od minulé terapeutické jednotky). Kloubní vůle pravého thorakoskapulárního skloubení
je bez omezení, pravá lopatka se volně pohybuje po hrudní stěně. Svaly pravého
ramenního pletence jsou bez triggerpointů. V oblasti pravého ramenního pletence jsou
hypertonické tyto svaly: m. trapezius (horní část), m. deltoideus (všechny části),
m. supraspinatus a m. infraspinatus a m. pectoralis major (klavikulární část).
Cíl dnešní terapeutické jednotky
Uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku.
Protažení zkrácených svalů v oblasti pletence ramenního. Relaxace hypertonických
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svalů pravého ramenního pletence – zejména m. pectoralis major (klavikulární část),
m. deltoideus (klavikulární část) a m. serratus anterior. Relaxace svalů horní končetiny
– hlavně m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus (akromiální část)
a m. trapezius (všechny jeho části) a jejich následné zapojení a posílení ve správném
vzorci. Zajistit funkční a bezbolestný pohyb v ramenním kloubu.
Návrh terapie
-

techniky měkkých tkání dle Lewita (LEWIT, 2003)

-

léčba fascií dle Warda (LEWIT, 2003)

-

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy (JANDA, 2004)

-

proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (HOLUBÁŘOVÁ,
2013)

-

mobilizace pohybem dle Mulligana (MULLIGAN, 2004)

Provedení
-

protažení kůže v oblasti pravého ramenního pletence do fenoménu uvolnění,
protažení podkoží v pojivové řase – oblast pravého ramenního pletence, šíje
a krku, tlaková masáž tří jizev po artroskopické operaci, protažení pravého
m. trapezius v pojivové řase

-

protažení krční a šíjové fascie, protažení fascie horní končetiny v oblasti
pravého pletence ramenního vleže na břiše

-

protažení m. trapezius (horní část) oboustranně a pravého m. pectoralis major
(klavikulární část, m. pectoralis minor)

-

I. diagonála flekční vzorec – relaxační technika – technika pomalý zvrat –
výdrž  relaxace

-

II. diagonála flekční vzorec – relaxační technika – technika rytmické
stabilizace

-

II. diagonála flekční vzorec – posilovací technika – pomalý zvrat

výdrž

-

posterolaterální stabilizace pravého ramenního kloubu vsedě na lehátku –
3 sady po 10 opakováních, s 30 s intervalem mezi sadami, provedeno
supervizorem
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Výsledek
Subjektivní: Pacient cítí větší volnost pohybu v ramenním kloubu.
Objektivní: Měkké tkáně v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku jsou
volné, lehce protažitelné. M. pectoralis major (klavikulární část, m. pectoralis minor) je
bez zkrácení. Při posilovací technice (po relaxační technice  technika rytmické
stabilizace) se m. supraspinatus zapojoval kvalitněji a pohyb byl proveden větší silou.
Dosažení bezbolestné abdukce v plném rozsahu pohybu vleže na zádech, tedy
bez působení gravitace. Při abdukci vsedě se bolest objevila až při sedmém opakování
(v 90° pohybu).
2.12.6 Terapeutická jednotka: Pondělí 10. 2. 2014
Status praesens
Subjektivní: Cítí se dobře, bolest PHK v klidu nepociťuje. Uvádí zlepšení
rozsahu pohybu do abdukce a flexe.
Objektivní: Pacient je dobře naladěn. Omezený rozsah při abdukci kvůli bolesti
přetrvává. Abdukce v ramenním kloubu je možná do 110° a flexe do 140° (zlepšení
rozsahu pohybu do abdukce od minulé terapeutické jednotky). V oblasti pravého
ramenního pletence jsou hypertonické tyto svaly: m. trapezius (horní část),
m. deltoideus (všechny části), m. supraspinatus a m. infraspinatus a m. pectoralis major
(klavikulární část).
Cíl dnešní terapeutické jednotky
Uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku.
Protažení zkrácených svalů v oblasti pletence ramenního. Relaxace hypertonických
svalů pravého ramenního pletence – zejména m. pectoralis major (klavikulární část),
m. deltoideus (klavikulární část) a m. serratus anterior. Relaxace svalů horní končetiny
– hlavně m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. deltoideus (akromiální část)
a m. trapezius (všechny jeho části) a jejich následné zapojení a posílení ve správném
vzorci. Zajistit funkční a bezbolestný pohyb v ramenním kloubu.
Návrh terapie
-

techniky měkkých tkání dle Lewita (LEWIT, 2003)

-

léčba fascií dle Warda (LEWIT, 2003)

-

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy (JANDA, 2004)
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-

proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (HOLUBÁŘOVÁ,
2013)

-

mobilizace pohybem dle Mulligana (MULLIGAN, 2004)

Provedení
-

protažení kůže v oblasti pravého ramenního pletence do fenoménu uvolnění,
protažení podkoží v pojivové řase – oblast pravého ramenního pletence, šíje
a krku, tlaková masáž tří jizev po artroskopické operaci, protažení pravého
m. trapezius v pojivové řase

-

protažení krční a šíjové fascie, protažení fascie horní končetiny v oblasti
pravého pletence ramenního vleže na břiše

-

protažení m. trapezius (horní část) oboustranně

-

I. diagonála flekční vzorec – relaxační technika – technika pomalý zvrat –
výdrž - relaxace

-

II. diagonála flekční vzorec – relaxační technika – technika rytmické
stabilizace

-

II. diagonála flekční vzorec – posilovací technika – pomalý zvrat  výdrž

-

posterolaterální stabilizace pravého ramenního kloubu vsedě na lehátku –
3 sady po 10 opakováních, s 30 s intervalem mezi sadami, provedeno
supervizorem

Výsledek
Subjektivní: Pacient cítí větší volnost pohybu v ramenním kloubu. Uvádí,
že pohyb do abdukce je téměř bezbolestný.
Objektivní: Měkké tkáně v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku jsou
volné, lehce protažitelné. Všechny svaly pravého ramenního pletence jsou v normotonu.
Při posilovací technice (po relaxační technice - technika rytmické stabilizace)
se m. supraspinatus zapojoval kvalitněji a pohyb byl proveden větší silou. Dosažení
bezbolestné abdukce v plném rozsahu pohybu vleže na zádech, tedy bez působení
gravitace. Při abdukci vsedě se bolest objevila až při desátém opakování (ve 110°
pohybu).
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2.12.7 Terapeutická jednotka: Středa 12. 2. 2014
Status praesens
Subjektivní: Cítí se dobře, bolest PHK v klidu nepociťuje. Někdy při pohybu do
abdukce prý bolest vůbec necítí.
Objektivní: Pacient je dobře naladěn. Omezený rozsah při abdukci kvůli bolesti
přetrvává. Abdukce v ramenním kloubu je možná do 140° (zlepšení rozsahu pohybu
do abdukce od minulé terapeutické jednotky). Flexe v ramenním kloubu je možná
v celém rozsahu pohybu, tedy do 180°. V oblasti pravého ramenního pletence jsou
hypertonické tyto svaly: m. trapezius (horní část), m. deltoideus (akromiální a lopatková
část), m. supraspinatus.
Cíl dnešní terapeutické jednotky
Uvolnění měkkých tkání v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku.
Protažení zkrácených svalů v oblasti pletence ramenního. Relaxace svalů horní
končetiny – hlavně m. supraspinatus, m. deltoideus (akromiální část) a m. trapezius
(všechny jeho části) a jejich následné zapojení a posílení ve správném vzorci. Zajistit
funkční a bezbolestný pohyb v ramenním kloubu.
Návrh terapie
-

techniky měkkých tkání dle Lewita (LEWIT, 2003)

-

léčba fascií dle Warda (LEWIT, 2003)

-

postizometrická relaxace s protažením dle Jandy (JANDA, 2004)

-

proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle Kabata (HOLUBÁŘOVÁ,
2013)

-

mobilizace pohybem dle Mulligana (MULLIGAN, 2004)

Provedení
-

protažení kůže v oblasti pravého ramenního pletence do fenoménu uvolnění,
protažení podkoží v pojivové řase – oblast pravého ramenního pletence, šíje
a krku, tlaková masáž tří jizev po artroskopické operaci, protažení pravého
m. trapezius v pojivové řase

-

protažení krční a šíjové fascie, protažení fascie horní končetiny v oblasti
pravého pletence ramenního vleže na břiše

-

protažení m. trapezius (horní část) oboustranně
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-

II. diagonála flekční vzorec – relaxační technika – technika rytmické
stabilizace

-

II. diagonála flekční vzorec – posilovací technika – pomalý zvrat

výdrž

-

posterolaterální stabilizace pravého ramenního kloubu vsedě na lehátku –
3 sady po 10 opakováních, s 30 s intervalem mezi sadami, provedeno
supervizorem

Výsledek
Subjektivní: Pacient nemá bolesti při pohybu do abdukce ani flexe.
Objektivní: Měkké tkáně v oblasti pravého ramenního pletence, šíje a krku jsou
volné, lehce protažitelné. Při posilovací technice (po relaxační technice - technika
rytmické stabilizace) se m. supraspinatus zapojoval kvalitněji a pohyb byl proveden
větší silou. Dosažení bezbolestné abdukce v plném rozsahu pohybu vleže na zádech
i vsedě na lehátku.
2.12.8 Terapeutická jednotka: Pátek 14. 2. 2014
Status praesens
Subjektivní: Cítí se dobře, bolest PHK v klidu ani při pohybu nepociťuje.
Objektivní: Pacient je dobře naladěn.
Cíl dnešní terapeutické jednotky
Provedení výstupního kineziologického rozboru.
Návrh terapie
-

výstupní kineziologický rozbor

Provedení
-

provedení výstupního kineziologického rozboru

Výsledek
Subjektivní: Pacient je s terapií spokojen, pochvaluje si bezbolestný pohyb
v ramenním kloubu.
Objektivní:

Výstupní

kineziologický

spolupracoval.
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rozbor

vyšetřen,

pacient

plně

2.13 Výstupní kineziologické vyšetření
Výstupní kineziologický rozbor byl proveden dne 14. 2. 2014 na Ambulantní
rehabilitaci v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Při vyšetřeních je
kladen důraz na horní končetiny, vzhledem k diagnóze a k získané anamnéze.
2.13.1 Vyšetření fyzioterapeutem
Vyšetření stoje
-

vyšetření stoje provedeno aspekcí

-

stoj stabilní, bez pomůcek

Pohled zezadu
-

úzká báze

-

kulaté paty, symetrické

-

Achillovy šlachy prominují symetricky

-

nulové postavení v hlezenních a kolenních kloubech

-

lýtkové svalstvo a svaly zadní strany stehen symetrické

-

popliteální i subgluteální rýhy ve stejné výšce

-

pánev souměrná, zadní spiny ve stejné výšce

-

torakobrachiální trojúhelníky symetrické

-

paravertebrální valy symetrické

-

lopatky ve stejné výšce, výrazně neprominují, vzdálenost od střední roviny
je stejná

-

levý deltový sval větší oproti pravému

-

pravý ramenní kloub níže oproti levému

-

trofika trapézových svalů symetrická

-

hlava v ose páteře

Pohled z boku (pohled z pravého i levého boku totožný)
-

zevní rotace chodidel

-

postavení hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů v ose

-

pánev v nulovém postavení

-

břicho neprominuje
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-

fyziologické zakřivení páteře

-

horní končetiny ve střední rovině ramenních kloubů, mírná semiflexe
v loketních kloubech

-

ramenní klouby ve fyziologickém postavení, bez protrakce

-

nepatrný předsun hlavy

Pohled zepředu
-

fyziologická zevní rotace chodidel (zhruba 15°)

-

nožní klenba fyziologicky tvarovaná

-

postavení hlezenních, kolenních a kyčelních kloubů v ose

-

pately ve středním postavení

-

svalstvo přední strany stehen symetrické

-

pánev souměrná, přední spiny ve stejné výšce

-

thorakobrachiální trojúhelníky symetrické

-

pupek ve střední ose

-

hrudník souměrný, sternum ve střední ose, žebra symetrická, prsní
bradavky ve stejné výšce

-

-

symetrická kontura prsních svalů

-

trapézové svaly (horní část) symetrické

-

klíční kosti ve stejné výšce

-

pravý ramenní kloub níže než levý

-

paže vedle trupu, předloktí ve středním postavení

-

reliéf krku symetrický

-

hlava ve střední ose, obličej symetrický

stoj jsem nehodnotila měřením pomocí olovnice, není potřeba detailněji
hodnotit osové postavení páteře, trupu či celého těla

Vyšetření chůze
-

pravidelný rytmus, chůze stabilní, bez použití pomůcek

-

délka kroku je symetrická

-

obě chodidla se odvíjí od paty přes zevní hranu až k hlavičce I. metatarsu

-

souhyby horních končetin symetrické
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-

pohyb horních končetin vychází nepatrně z ramenních kloubů, větší pohyb
v loketních kloubech

-

nedochází k rotaci trupu

-

když se pacient nesoustředí na chůzi v rámci vyšetření tak souhyby horních
končetin vycházejí více z ramenních kloubů a dochází k mírné rotaci trupu

Modifikace chůze:
-

nevyšetřeny, nepředpokládám neurologický deficit (mozečkovou lézi aj.)
vzhledem k vyšetření chůze (bez patologie), anamnéze a diagnóze pacienta

Dynamické zkoušky páteře
Předklon
-

volný, plynulé obloukovité rozvíjení krční, hrudní i bederní páteře,
paravertebrální valy symetrické, konečky prstů se dotýkají podlahy

Záklon
-

bez obtíží, bez bolesti, prominence paravertebrálních valů v dolní hrudní
a horní bederní páteři

Úklon
-

úklony symetrické, cca 30 cm, rozvíjení páteře plynulé, obloukovité

Vyšetření pohybových stereotypů dle Jandy (JANDA, 1982)
Flexe hlavy vleže na zádech
Pacient provedl obloukovitou flexi hlavy, kdy brada směřovala do hrdelní jamky
(fossa jugularis). Pohyb byl zajišťován hlavně hlubokými flexory krku, z nichž Janda
(JANDA, 1982) na prvním místě jmenuje mm. scaleni.
Abdukce v ramenním kloubu
PHK: Pohyb začíná aktivitou abduktorových svalových skupin, abdukce možná
v plném rozsahu pohybu. Skapulohumerální rytmus je fyziologický. Lopatka neodstává.
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LHK: Pohyb začíná aktivitou abduktorových svalových skupin, abdukce možná
v plném rozsahu pohybu. Skapulohumerální rytmus je fyziologický. Lopatka neodstává.
Klik – vzpor
Oboustranně je fixace lopatky nedostačující.
Vpravo se při konci zpětné fáze kliku projeví insuficience dolních fixátorů
lopatek a dojde k „odlepení“ dolního úhlu lopatky od hrudníku.
Vlevo je stabilizace lopatky horší. Jediné svaly, které se při pohybu zapojují,
jsou mm. rhomboideí. Lopatka se „odlepuje“ od hrudníku během celého pohybu,
nejvíce mediální hrana a dolní úhel.
Dechový stereotyp
-

aspekční vyšetření

-

převládá břišní typ dýchání

-

fyziologická dechová vlna, nejlépe viditelná vleže na zádech s podloženými
dolními končetinami

-

dechová frekvence: 16 nádechů/minuta

Antropometrické vyšetření dle Haladové (HALADOVÁ, 2010)
-

vzhledem k diagnóze jsem měřila jen délkové a obvodové rozměry horních
končetin

-

k měření jsem použila krejčovský metr

SEGMENT
délka HK: akromion - daktylion
délka paže a předloktí: akromion - processus styloideus radii
délka paže: akromion - laterální epikondyl humeru
délka předloktí: olekranon - processus styloideus ulnae
délka ruky: spojnice processus styloidei ulnae et radii - daktylion
obvod paže relaxované
obvod paže při kontrakci svalu: loketní kloub 90° flexe
obvod loketního kloubu: loketní kloub 30° flexe
obvod předloktí
obvod zápěstí: přes oba processus styloidei
obvod přes hlavičky metakarpů
Tab. č. 13  Výstupní KR: antropometrické vyšetření HKK

67

PHK [cm] LHK [cm]
83
83
64
64
36
36
28
28
19
19
30
31
32
33
28
28
26
26
22
22
18
18

Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní
Goniometrie dle Jandy (JANDA, 1993)
-

vzhledem k diagnóze jsem měřila kloubní rozsah ramenního kloubu,
loketního kloubu a krční páteře

-

k měření jsem použila plastový dvouramenný goniometr

SEGMENT PHK - aktivní p. PHK - pasivní p. LHK - aktivní p. LHK - pasivní p.
Ramenní kloub S 25 - 0 - 180
S 30 - 0 - 180
S 25 - 0 - 180
S 30 - 0 - 180
F 180 - 0 - 0
F 180 - 0 - 0
F 180 - 0 - 0
F 180 - 0 - 0
T 25 - 0 - 110
T 30 - 0 - 120
T 25 - 0 - 110
T 30 - 0 - 120
R 80 - 0 - 80
R 90 - 0 - 90
R 80 - 0 - 80
R 90 - 0 - 90
Loketní kloub
S 0 - 0 - 140
S 0 - 0 - 140
S 0 - 0 - 140
S 0 - 0 - 140
R 90 - 0 - 90
R 90 - 0 - 90
R 90 - 0 - 90
R 90 - 0 - 90
Zápěstí
S 80 - 0 - 80
S 90 - 0 - 90
S 80 - 0 - 80
S 90 - 0 - 90
F 30 - 0 - 40
F 30 - 0 - 40
F 30 - 0 - 40
F 30 - 0 - 40
aktivní pohyb
pasivní pohyb
Krční páteř
S 50 - 0 - 40
S 50 - 0 - 45
F 40 - 0 - 45
F 45 - 0 - 55
R 65 - 0 - 65
R 70 - 0 - 70
Tab. č. 14  Výstupní KR: goniometrie

Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ, 2002)
-

zjišťování patologické či fyziologické bariéry u kloubů pletence ramenního,
krční páteře, přechodu mezi krční a hrudní páteří, hrudní páteře a žeber

SEGMENT
Glenohumerální kloub

VYŠETŘENÍ
ventrodorsální posun
kaudální posun
laterální posun
Akromioklavikulární
fenomén šály
kloub
ventrodorsální posun
kraniokaudální posun
Sternoklavikulární kloub ventrodorsální posun
kraniokaudální posun
Skapulothorakální kloub pasivní abdukce lopatky
Loketní kloub
krátká páka ve směru: radiálním, ulnárním
radioulnární kloub proximální: dorsální,
ventrální posun
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PHK
pruží
pruží
pruží
bpn
pruží
pruží
pruží
pruží
bpn
bpn

LHK
pruží
pruží
pruží
bpn
pruží
pruží
pruží
pruží
bpn
bpn

bpn

bpn

Krční páteř

Přechod mezi krční a
hrudní páteří
Hrudní páteř
Žebra

C 0/1 pasivní pohyb do segmentu ve směru:
anteflexe, retroflexe, lateroflexe, rotace
C 0/1 kloubní vůle směrem dorsálním
C 1/2 pasivní pohyb do segmentu ve směru:
lateroflexe, rotace
C 2/3 - 5/6 pasivní pohyb do segmentu ve
směru: rotace, lateroflexe
C 2/3 - 5/6 kloubní vůle směrem dorsálním
C 2/3 - 5/6 kloubní vůle směrem laterálním
pasivní pohyb do segmentu ve směru: rotace,
lateroflexe
kloubní vůle směrem: dorsálním, laterálním
pasivní pohyb do segmentu ve směru:
anteflexe, retroflexe, lateroflexe, rotace
vyšetření 1. žebra
vyšetření 2.-7. žebra dle Kubise

bpn

bpn

pruží

pruží

bpn

bpn

bpn

bpn

pruží
pruží

pruží
pruží

bpn

bpn

bpn

bpn

bpn

bpn

pruží
bpn

pruží
bpn

Tab. č. 15  Výstupní KR: vyšetření kloubní vůle

Vyšetření pohyblivosti páteře
-

distance na páteři nevyšetřeny, pohyblivost páteře není výrazněji omezena
viz Dynamické zkoušky páteře (str. 66)

Vyšetření hypermobility dle Jandy (JANDA, 2004)
-

vyšetření hypermobility v segmentech, které souvisejí s diagnózou

ZKOUŠKA
Zkouška rotace hlavy
Zkouška šály
Zkouška zapažených paží
Zkouška založených paží
Zkouška extendovaných loktů
Zkouška sepjatých rukou
Zkouška sepjatých prstů

pravá strana
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní

Tab. č. 16  Výstupní KR: vyšetření hypermobility
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levá strana
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (JANDA, 2004)
-

vzhledem k diagnóze jsem vyšetřila jen svaly zmíněné v tabulce č. 17

SVAL
m. pectoralis major - část sternální dolní
m. pectoralis major - část sternální střední a horní
m. pectoralis major - část klavikulární, m. pectoralis minor
m. trapezius - horní část
m. levator scapulae
m. sternocleidomastoideus

pravá strana levá strana
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Tab. č. 17  Výstupní KR: vyšetření zkrácených svalů

Vyšetření svalové síly
Svalový test dle Jandy (JANDA, 2004)
-

vyšetřila jsem svalovou sílu horních končetin související s diagnózou

-

před testováním jsem pasivně vyzkoušela rozsah pohyblivosti jednotlivých
kloubů

SEGMENT POHYB
Lopatka
addukce

Ramenní
kloub

PHK
4/5

kaudální posunutí a addukce

4

elevace

5

abdukce s rotací

4

flexe

4

extenze

4/5

abdukce

4

extenze v abdukci
m. pectoralis major

4
4
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LHK SVALY
m. trapezius (střední vlákna),
4
mm. rhomboidei
4 m. trapezius (dolní vlákna)
m. trapezius (horní část), m.
5
levator scapulae
4 m. serratus anterior
m. deltoideus (klavikulární
5
část), m. coracobrachialis
m. latissimus dorsi, m. teres
4/5 major, m. deltoideus
(lopatková část)
m. deltoideus (akromiální část),
5
m. supraspinatus
4 m. deltoideus (lopatková část)
5 m. pectoralis major

Ramenní
kloub

Loketní
kloub

zevní rotace

4

4

vnitřní rotace

4

4

flexe

5

5

extenze

5

5

m. infraspinatus, m. teres minor
m. subscapularis, m. pectoralis
major, m. latissimus dorsi, m.
teres major
m. biceps brachii, m. brachialis,
m. brachioradialis
m. triceps brachii, m. anconeus

Tab. č. 18  Výstupní KR: svalový test

Vyšetření pohybů v ramenním kloubu proti odporu dle Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ,
2002)
-

vyšetření svalů pomocí izometrické kontrakce proti odporu, pozitivní
výsledek - bolest, negativní výsledek - bez bolesti

-

vyšetřila jsem abdukci (m. supraspinatus), zevní rotaci (m. infraspinatus),
vnitřní rotaci (m. subscapularis) proti odporu a test na bolestivost dlouhé
šlachy m. biceps brachii

TESTOVANÝ SVAL
m. supraspinatus
m. infraspinatus
m. subscapularis
m. biceps brachii

PHK
negativní
negativní
negativní
negativní

LHK ODPOR DLANĚMI
negativní zevní strana loketních kloubů
negativní dorsální strana zápěstí a distální konec předloktí
negativní vnitřní strana zápěstí a distální konec předloktí
negativní dlaň

Tab. č. 19  Výstupní KR: vyšetření pohybů v ramenním kloubu proti odporu

Neurologické vyšetření
-

vzhledem k dané diagnóze a odebrané anamnéze jsem vyšetřovala horní
končetiny

Vyšetření reflexů (HALADOVÁ, 2010)
-

k vyšetření jsem použila reflexní kladívko

REFLEX
bicipitový (C5, C6)
tricipitový (C7)
flexorů prstů (C5-C8)

PHK
normoreflexie
normoreflexie
normoreflexie

Tab. č. 20  Výstupní KR: vyšetření reflexů
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LHK
normoreflexie
normoreflexie
normoreflexie

Vyšetření čití
-

povrchové čití jsem vyšetřovala dotykem, u algického čití štípnutím

-

u povrchového čití nevyšetřeno termické a diskriminační čití, u hlubokého
čití nevyšetřeno vnímání vibrací, neměla jsem k dispozici zkumavku,
Weberovo kružidlo ani ladičku

DRUH ČITÍ
Povrchové
Hluboké

PHK
LHK
bez patologického nálezu
bez patologického nálezu
bez patologického nálezu
bez patologického nálezu

taktilní
algické
polohocit
pohybocit

Tab. č. 21  Výstupní KR: vyšetření čití

Vyšetření úchopů (HALADOVÁ, 2010)
-

použito 6 základních funkčních testů, dominantní horní končetina je pravá

TYP ÚCHOPU
Jemný, precizní úchop

Silový úchop

FUNKČNÍ TEST
štipec
špetka
laterální úchop
kulový úchop
hákový úchop
válcový úchop

PHK
bpn
bpn
bpn
bpn
bpn
bpn

LHK
bpn
bpn
bpn
bpn
bpn
bpn

Tab. č. 22  Výstupní KR: vyšetření úchopu

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (LEWIT, 2003)
-

vyšetření provedeno palpací

-

vyšetřila jsem obě horní končetiny, oblast krku a horní části hrudníku

Vyšetření kůže
-

ve vyšetřovaných oblastech je kůže posunlivá, protažlivá

-

v oblasti pravého m. supraspinatus nedochází k edematickému prosáknutí

-

jizvy (3x 0,5 cm) po artroskopické operaci klidné, bez zarudnutí, posunlivé
a protažlivé
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-

ve vyšetřovaných oblastech není přítomna hyperalgická zóna, neobjevuje se
bolest, nedochází ke změně prokrvení, zarudnutí ani změně teploty

Vyšetření podkoží
-

Kibblerova řasa nejde nabrat v oblasti horní hrudní páteře oboustranně

-

u jizev nejsou hmatatelné srůsty

Vyšetření fascií
-

fascie v oblasti šíje, krku a pravého ramenního pletence posunlivá,
protažitelná, bez reflexních změn, hrudní a zádová fascie taktéž

Vyšetření svalů
PALPACE
Zepředu

Z vnitřní
strany
Zezadu

SVAL
m. sternocleidomastoideus
m. trapezius - horní část
m. pectoralis major - klavikulární část
m. pectoralis major - část sternální
střední a horní
m. pectoralis major - část sternální dolní
m.deltoideus - klavikulární část
m. deltoideus - akromiální část
m. biceps brachii
m. subscapularis
m. serratus anterior
m. levator scapulae
m.deltoideus - lopatková část
m. supraspinatus
m. infraspinatus
m. teres major
m. trapezius - střední vlákna
m. trapezius - dolní vlákna
mm. rhomboidei

Tab. č. 23  Výstupní KR: vyšetření svalů
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pravá strana
normotonus
hypertonus
normotonus

levá strana
normotonus
hypertonus
normotonus

normotonus

normotonus

normotonus
normotonus
hypertonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
hypertonus
hypertonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus

normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus
normotonus

Vyšetření periostových bodů
-

hodnocení palpačně bolestivých bodů znaménkem „+“

SEGMENT
sternoklavikulární kloub
klavikula
akromioklavikulární kloub
akromion
velký hrbolek kosti pažní (tuberculum majus)
výběžek hákovitý (processus coracoideus)
hřeben lopatky (spina scapulae)
vnitřní okraj lopatky (margo medialis scapulae)
zevní okraj lopatky (margo lateralis scapulae)

pravá strana
–
–
–
–
–
–
–
–
–

levá strana
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tab. č. 24  Výstupní KR: vyšetření periostových bodů

Speciální testy
Bolestivý oblouk dle Cyriaxe (CYRIAX, 1978)
-

při testování maximální abdukce ramenního kloubu (normálně nebolestivá
do 180°) je abdukce možná v celém rozsahu pohybu

Impingement testy a testy na integritu rotátorové manžety (GROSS, 2005)
Drop Arm Test ( test „padající paže“)
-

při vracení horní končetiny z výchozí pozice pacient nepociťuje bolest
ani končetina nepadá dolů, test indikující natržení šlach není pozitivní

Impingement test podle Hawkinse
-

fixace ramene na vyšetřované straně, abdukce paže do 90

-

při otočení paže do vnitřní rotace v ramenním kloubu se neobjevuje bolest,
není zde zánět šlachy m. supraspinatus

Test m. supraspinatus („empty can“ test)
-

abdukce paže do 90°, postupně do flexe 30° a vnitřní rotace, palec směřuje
k podlaze, klademe odpor proti pohybu nahoru, kontakt shora na lokti

-

pacient bez bolesti
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Test na impingement syndrom dle Neera a Welshe (TRNAVSKÝ, 2002)
-

při flexi paže do plné elevace za současné blokace rotace lopatky je pacient
bez bolesti

-

nedochází k útisku dlouhé hlavy m. biceps brachii ani m. supraspinatus
v subakromiálním prostoru

2.13.2 Závěr vstupního kineziologického rozboru
Během terapie došlo k nejvýraznějším změnám z hlediska goniometrického
vyšetření (změřené rozsahy vpravo symetrické s levou stranou) a s tím související
i zvýšení svalové síly, kdy se při testování neobjevuje bolest ani omezení pohybu.
Bolest při aktivním pohybu do abdukce, flexe a horizontální addukce odezněla.
Výstupní vyšetření stoje a chůze je téměř shodné se vstupním vyšetřením.
Při pohledu zepředu jsou klíční kosti ve stejné výšce a trapézové svaly prominují
symetricky.
Nadále přetrvává insuficience dolních fixátorů lopatky oboustranně.
U antropometrického vyšetření je obvod pravé paže relaxované a při kontrakci
svalu stále o 1 cm užší než na levé paži.
Původně omezená kloubní vůle v segmentu C4/5 je nyní fyziologická a podařilo
se odstranit zvýšenou přilnavost pravé lopatky ke stěně hrudní. Fenomén šály je
nebolestivý.
Svalová síla u všech svalů pletence ramenního dosahuje hodnocení stupněm 4
nebo 5, pohyb je tedy možný i proti odporu. Vyšetření pohybů proti odporu je
bez bolesti. U vyšetření zkrácených svalů přetrvává jen mírné zkrácení m. trapezius
vpravo.
Pacient je bez neurologického deficitu.
Na měkkých tkáních v oblasti pravého pletence ramenního nejsou patrné
reflexní změny. Hypertonus je přítomen v m. trapezius, akromiální a lopatkové části
m. deltoideus a m. supraspinatus.
Test na m. supraspinatus („empty can“ test) je bez bolesti.
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2.14 Zhodnocení efektu terapie
Pro srovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru jsem použila
následující tabulky. Vyšetření, která zůstala beze změny, nebo u nich nedošlo
k výraznému efektu, zde nejsou zmíněny.
Vyšetření rozsahu pohyblivosti kloubní
Goniometrie dle Jandy (JANDA, 1993)
SEGMENT PHK - aktivní pohyb - 29. 1. 2014 PHK - aktivní pohyb - 14. 2. 2014
Ramenní kloub
S 25 - 0 - 80 (bolest)
S 25 - 0 - 180
F 40 (bolest) - 0 - 0
F 180 - 0 - 0
T 25 - 0 - 5 (bolest)
T 25 - 0 - 110
R 80 - 0 - 80
R 80 - 0 - 80
Tab. č. 25  Zhodnocení efektu terapie: goniometrie

Vyšetření kloubní vůle dle Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ, 2002)
SEGMENT
Akromioklavikulární kloub
Skapulothorakální kloub
Krční páteř

VYŠETŘENÍ
PHK - 29. 1. 2014 PHK - 14. 2. 2014
fenomén šály
bolest
bpn
pasivní abdukce lopatky
nepohyblivá
bpn
C 2/3 - 5/6 kloubní
C 4/5 nepruží
pruží
vůle směrem laterálním

Tab. č. 26  Zhodnocení efektu terapie: vyšetření kloubní vůle

Vyšetření zkrácených svalů dle Jandy (JANDA, 2004)
SVAL
m. pectoralis major - část
klavikulární, m. pectoralis minor
m. trapezius - horní část

pravá strana - 29. 1. 2013 pravá strana - 14. 2. 2014
1

0

2

1

Tab. č. 27  Zhodnocení efektu terapie: vyšetření zkrácených svalů
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Vyšetření svalové síly
Svalový test dle Jandy (JANDA, 2004)
SEGMENT
POHYB
PHK - 29. 1. 2014
kaudální posunutí a addukce
2 OP
Lopatka
2 OP
Ramenní kloub flexe
abdukce
2 OP
extenze v abdukci
3 (bolest)
m. pectoralis major
2 OP
zevní rotace
3 (bolest)
vnitřní rotace
3 (bolest)

PHK - 14. 2. 2014
4
4
4
4
4
4
4

Tab. č. 28  Zhodnocení efektu terapie: svalový test

Vyšetření pohybů v ramenním kloubu proti odporu dle Rychlíkové (RYCHLÍKOVÁ,
2002)
-

pozitivní výsledek  bolest, negativní výsledek  bez bolesti

TESTOVANÝ SVAL
m. supraspinatus
m. infraspinatus

PHK - 29. 1. 2014
pozitivní
pozitivní

PHK - 14. 2. 2014
negativní
negativní

Tab. č. 29  Zhodnocení efektu terapie: vyšetření pohybů proti odporu

Vyšetření reflexních změn dle Lewita (LEWIT, 2003)
Vyšetření svalů

PALPACE SVAL
P strana - 29. 1. 2014 P strana - 14. 2. 2014
Zepředu
m. trapezius - horní část
triggerpoint
hypertonus
m. pectoralis major hypertonus
normotonus
klavikulární část
m. pectoralis major - část
triggerpoint
normotonus
sternální střední a horní
m.deltoideus - klavikulární č.
hypertonus
normotonus
m. deltoideus - akromiální č.
triggerpoint
hypertonus
m. subscapularis
triggerpoint
normotonus
m. levator scapulae
triggerpoint
normotonus
Z vnitřní str. m. supraspinatus
triggerpoint
hypertonus
m. infraspinatus
triggerpoint
normotonus
Zezadu
Tab. č. 30  Zhodnocení efektu terapie: vyšetření svalů

77

Vzhledem k nynějšímu stavu pacienta hodnotím terapii jako úspěšnou. Dosáhli
jsme při ní bezbolestných pohybů v ramenním kloubu. Stav však nemusí být trvalý,
proto pacientovi doporučuji další rehabilitaci, kde už by se dalo pracovat komplexněji
(nezabývat

se

jen pravým ramenním pletencem),

viz

návrh dlouhodobého

terapeutického plánu.
Použité fyzioterapeutické metody, nejčastěji prováděná mobilizace pohybem
a proprioceptivní neuromuskulární facilitace, byly dle výsledku terapie vhodně zvoleny.
Pokud pacient bude pokračovat v rehabilitaci, můžeme využít další fyzioterapeutické
metody, například metodiku senzomotorické stimulace dle Jandy a Vávrové, vzpěrná
cvičení dle Brunkow, Vojtovu metodu, nebo při terapii využít kinesiotape. Dále je třeba
rozšířit dlouhodobý fyzioterapeutický plán o nácvik autoterapie a zapojit pacienta
do náročnějších pohybových aktivit (sport, fyzicky náročná práce apod.). Poté co
se pacient naučí o rameno starat (autoterapie – cviky, cílené posilování, relaxace aj.),
přichází na řadu prevence, tedy jak se k ramenním kloubům chovat do budoucna,
aby nedocházelo k jejich přetěžování, zraněním a tedy i možným bolestem.
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ZÁVĚR
Zpracování bakalářské práce mě obohatilo nejen po teoretické stránce,

kdy mi pomohlo rozšířit si znalosti týkající se dané problematiky, ale hlavně prakticky.
Během terapií s pacientem jsem zjistila, že zvládnu využít dosud získané vědomosti,
získala jsem větší jistotu v praktickém provádění naučených metod a zlepšila
své komunikační dovednosti. Získala jsem také mnoho cenných rad a praktických
zkušeností od mého supervizora. Největším přínosem bylo sledování mobilizace
pohybem dle Mulligana v podání mého supervizora i možnost praktického vyzkoušení,
kdy zlepšení rozsahu pohybu a snížení bolestivosti bylo k neuvěření. Výsledky terapie,
které potvrzují efektivnost metody u této diagnózy, jsou shrnuty v kapitole Zhodnocení
efektu terapie. Ve světě na toto téma existuje již spousta vědeckých studií, v České
republice je metoda prozatím novinkou.
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Příloha č. 1: Vyjádření etické komise UK FTVS

Příloha č. 2: Návrh informovaného souhlasu

Informovaný souhlas
V souladu s ustanovením § 23, odstavec 2), zák. č.20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, v platném znění a Úmluvou o lidských právech a biomedicíně, č.96/2001 Sbírky
mezinárodních smluv, souhlasím s vyšetřením a následnou terapií.

Dávám souhlas k nahlížení do mé dokumentace osobou získávající způsobilost k
výkonu zdravotnického povolání (dále jen odborný pracovník) v rámci praktické výuky
a s uveřejněním výsledků terapie v rámci bakalářské práce na Fakultě tělesné výchovy a
sportu Univerzity Karlovy. Osobní data v této bakalářské práci nebudou uvedena.

Dnešním dnem jsem byl osloven odborným pracovníkem ke spolupráci při mé
léčbě pro zpracování jeho bakalářské práce, byl jsem poučen o plánovaném vyšetření
a následné terapii a seznámen s časovými souvislostmi, postupy i formou sledování,
které jsou neinvazivní.

Prohlašuji a svým níže uvedeným podpisem stvrzuji, 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 jsem dostal
řádnou odpověď.

Prohlašuji, že jsem shora uvedenému poučení plně rozuměl a výslovně
souhlasím s provedením vyšetření a následnou terapií.

V Praze dne 29. ledna 2014
Osoba, která provedla poučení:

Klára Janatová

Podpis osoby, která provedla poučení :

……………………………..

Jméno a příjmení pacienta :

……………………………..

Vlastnoruční podpis pacienta :

……………………………..

Příloha č. 3: Seznam použitých zkratek

a.

arterie

bpn

bez patologického nálezu

C

cervikální

cm

centimetr

IP

interphalangový

kg

kilogram

kg/m2

kilogram/metr čtvereční

KR

kineziologický rozbor

LHK

levá horní končetina

m.

musculus

mm.

musculi / milimetr

mmHg

rtuťový sloupec

n.

nervus

PHK

pravá horní končetina
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