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ABSTRAKT
Autor: Bc. Jan Vocásek

Název: Analýza poranění a léčby ramenního kloubu u overhead sportovců v České
republice

Cíl: Cílem diplomové práce bylo vytvořit literální rešerši o poranění ramenního kloubu
u overhead sportovců, teoreticky sepsat anatomické a kineziologické vlastnostií
ramenního pletence, rozebrat biomechaniku, mechanismy poranění v jednotlivých
overhead sportech, rehabilitační léčbu a zjistit, jak častá jsou poranění sportovců v České
republice a čím se následná léčba liší oproti zahraničí.
Metody: Pro účel tohoto výzkumu byl vytvořen nestandardizovaný dotazník, jenž byl
stanoven na základě prostudované literatury a výzkumných otázek, následně byl rozeslán
36 vytipovaným lékařům, zabývajících se touto problematikou na území České republiky,
kteří anonymně vyplnili otázky týkajícící se poranění ramenního kloubu na základě jejich
vlastních klinických zkušeností.
Výsledky: Ze získaných dat se potvrdily čtyři ze šesti hypotéz. Vyšlo, že počet pacientů
s poraněním ramenního kloubu při overhead sportu v České republice meziročně vzrůstá
a že nejčastějším poraněním je SLAP léze. Potvrdilo se také, že nejčastěji je poranění
způsobeno při míčových overhead sportech a na dominantní končetině.
Klíčová slova: pletenec ramenní, overhead sporty, artroskopie, biomechanika, poranění,
přetížení ve sportu, míčové sporty, lateralita, fyzioterapie, rehabilitace, operace

ABSTRACT
Author: Bc. Jan Vocásek

Thesis title: Analysis of the shoulder girdle injury and therapy of overhead athletes in
Czech republic

Cíl: The aim of the thesis was to create a literal research for the shoulder girdle injuries
of overhead athletes, theoretically to write the anatomical and kinesiological
characteristics of the shoulder girdle, to analyze the biomechanics, injury mechanisms in
individual overhead sports, rehabilitation treatment and to find out how frequent the
injuries of athletes in the Czech Republic follow-up treatment varies from abroad.
Methods: For the purpose of this research was established a non-standardized
questionnaire, based on literature studied and research questions, and then was distributed
to 6 selected physicians dealing with this issue in the Czech Republic, who anonymously
filled out questions regarding the shoulder joint injury based on their own clinical
experiences.

Results: Four of the six hypotheses were confirmed from the data obtained. The number
of patients with shoulder girdle injuries in overhead sports in the Czech Republic has
risen year-on-year and the most common injury is SLAP lesion. It has also been
confirmed that the most common injury is caused by ball overhead sports and on the
dominant upper limb.

Key words: shoulder girdle, overhead sports, arthroscopy, biomechanice, injury,
overloading in the sport, ball sports, laterality, biomechanics, physical therapy,
rehabilitation, operation
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Seznam zkratek
ABER – abduction and external rotation
AC – acromioclaviculární
ADD – addukce
ALPSA – Anterior labral periosteal sleeve avulsion
AP – anterioposteriorní
C - Th – cerviko-thorakální
CNS – centrální nervový systém
CT – výpočetní tomografie
CTA – CT agiografie
DD – dyadynamické proudy
EMG – elektromyografie
Et al. – et alii
FL – flexe
GH – glenohumerální kloub
GIRD – glenouhumeral internal rotation deficit
HAGL – Humeral avulsion glenohumeral ligament
HK – horni končetina
Hz – hertz
IS – impingement syndrom
Kont. – kontinuální
Lig. – ligamentum
LTV – léčebně tělesná výchova
M. – musculus
m/s – metr/sekunda
MDCT – multiple detector computed tomography
MRI – magnetická rezonance
NFP – neurofyziologický podklad
Nm – nanometrů
PNF – Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
PNS – periferní nervový systém
RK – ramenní kloub
RM – rotátorová manžeta

RTG – rentgen
SC – sternoclavikulární
SLAP – Superior labral tear from anterior to posterior
ST – sternothorakální
TENS – Transkutánní elektrická nervová stimulace
TrPs – trigger point
USG – ultrasonografie
UZ – ultrazvuk
VRT – volume rendering technique

Úvod
Toto téma, poranění ramenního kloubu u overhead sportovců, jsem si vybral,
protože se mě osobně týkají oba zmíněné pojmy – overhead sportovec a poraněný
ramenní kloub. Velkou část svého dosavadního života jsem věnoval výkonnostně
overhead sportu – házené. Po dobu 14 let jsem tento sport praktikoval na nejvyšší úrovni
a při sportu si všímal všemožných zranění, a nejvíce především odhodové končetiny.
Později jsem také i já měl problémy s horní končetinou a musel se sportem skončit. Nejen
ze své vlastní zkušenosti tedy vím, jak moc je sport propojený se zraněními a jak je
důležitá správná prevence, léčebný a následně rehabilitační postup.
Zejména v dnešní době, kdy jsou nejrůznější sportovní odvětví dostupná stále většímu
množství lidí, vzhledem k rostoucí tendenci sedavého životního stylu, jak ve škole, práci
nebo doma, je podle mého názoru velmi dobře, že počet sportujících v populaci roste. Za
negativní lze považovat fakt, že při sportu dochází ke zvýšenému přetěžování, které není
dostatečně kompenzováno a velmi často vyústí k přetížení.
Přetěžování vedoucí k poranění ramenního kloubu se netýkají pouze vrcholových
sportovců, ale také rekreačních, což dohromady tvoří velkou část populace, se kterou se
lékaři a následně fyzioterapeuti ve svých praxích setkávají dennodenně. Poranění
ramenního kloubu je komplexní problematikou, jejíž diagnostika a léčba nebývá vždy
jednoduchá a jednoznačná.
Cílem práce je teoretický popis anatomických a kineziologických sounáležistostí
ramenního pletence, uvedení do problematiky poranění ramenního kloubu, seznámení se
způsobem léčby a následnou rehabilitací. Cílem praktické části diplomové práce je
vyhodnocení dotazníků vyplněných od lékařů – ortopedů a následně zpracování
a porovnání dat s dalšími studiemi.
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1

Teoretická část

1.1 Funkční anatomie pletence ramenního
Pletenec ramenní je samostatná funkční jednotka, která spojuje horní končetinu
s trupem a umožňuje tak pohyb, který se mezi těmito částmi těla uskutečňuje. Díky
možnosti pohybu ve všech třech hlavních osách je nejpohyblivějším kloubem v lidském
těle, což umožňuje nejvariabilnější možnost funkčních pohybu.
Ze základního anatomického pohledu se skládá ze tří hlavních kloubů:
glenohumerální (dále jen GH), akromioclaviculární (dále jen AC) a sternoclaviculání
(dále jen SC). Další kloub, který by mohl být zmíněný ve skupině výše uvedených
pravých kloubů, je scapulothorakální (dále jen ST), který se hlavně díky názoru mnoha
autorů knih kineziologie a biomechaniky, označuje klinicky jako stejně důležitý.
K nepravým kloubům pak patří dle Kapandjiho kloub subdeltoideální (Dylevský, 2009;
Kapandji, 2007).

Articulatio humeri
Articulatio glenohumerale je kloub kulový, volný, který má jeden z největších
rozsahů pohybu v těle. Ten však vzniká na úkor stability. Je to dáno díky velké hlavici
caput humeri, nasedající na relativně̌ menší (až čtvrtinově) fossa glenoidalis lopatky.
Pasivním stabilizátorem kloubu je labrum glenoidale, chrupavčitě-vazivový lem jamky,
zvětšující kontaktní plochu i hloubku jamky. GH obklopuje dlouhé a volné kloubní
pouzdro, které je na přední straně zeslabené. Toto pouzdro izoluje hlavici od okolních
měkkých tkání a zároveň redukuje možnost pohybů v kloubu do extrémních poloh. Další
pasivní stabilizační částí kloubu jsou lig. glenohumerale (superior, medius a posterior),
které se rozpínají na přední části kloubu a zabraňují při výrazné abdukci a zevní rotaci
anterioinferiorní luxaci a také lig. coracohumerale, které společně s lig. glenohumerale
superior stabilizuje GH pouzdro na vnitřní straně. (Čihák, 2011; Dawn et al., 2007;
Dylevský 2009; Levangie, Humphrey, 2000; Neuman, 2010).
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Obr. č. 1: Statické stabilizátory ramenního kloubu (Přikryl, Sadovský, 2007):
A – laterální aspekt
B – anteriorní aspekt (LBHT – šlacha dlouhé hlavy bicepsu, SGHL – lig. glenohumerale superius,
MGHL – lig. glenohumerale medius, IGHL – lig. glenohumerale inferius)

Articulatio acromioclavicularis
Akromiclaviculární kloub je většinou popisován jako kloub plochý, kulovitý
a jedná se o jediné spojení mezi klíční kostí a acromionem. Kloubní plošky bývají
většinou rovné, pokryté vazivem a místy i hyalinní chrupavkou. Kloubní pouzdro, na
které je kladeno velké zatížení díky přenosu pohybů ze scapuly, zesiluje lig.
acromioclaviculare a také lig. coracoclaviculare, zabraňující dislokaci kloubu a lig.
coracoacromiale omezující pohyblivost skloubení a poranění měkkých struktur
(Dylevský, 2009).
Articulatio sternoclavicularis
Articulatio sternoclavicularis je kloub mezi claviculou a sternem, tudíž je to jediné
kloubní spojení horní končetiny s trupem. Kloub je dále anteriorně̌ stabilizován sternální
částí

m.

sternocleidomastoideus

a

posteriorně

pomocí

m.

sternothyroideus

a sternohyoideus. K dalším stabilizačním částem patří lig. interclaviculare, jež je
13

rozepjato mezi mediálními konci obou klíčků a lig. costoclaviculare limitující všechny
extrémní pohyby klíční kosti. Lig. costoclaviculare se upíná na první žebro blízko sterna
a spodní část klíční kosti. Pohyb SC kloubu se odehrává ve třech stupních volnosti a třech
rovinách. Interartikulární disk na kloubní ploše slouží pro absorpci nárazů přenesených
z horní končetiny. Můžeme říci, že clavicula má čtyři hlavní úkoly: je místem, kam se
připojují svaly, chrání měkké struktury proti zevnímu poškození, stabilizuje ramenní
kloub a zabraňuje inferiornímu posunu pletence (Čihák, 2011).

Obr. č. 2: Schéma sternoclavikulárního kloubu (Netter, 2003)

Articulatio scapulothoracis
Scapulothorakálni kloub je nepravým kloubem, který nepatří k typickým
kloubním spojením, ale jedná se o funkční spojení lopatky s hrudní stěnou pomocí
vmezeřeného řídkého vaziva, které vyplňuje prostor mezi svalem na přední ploše lopatky
a hrudní stěnou. Hlavní funkcí tohoto kloubu je nastavit nejvýhodněji kloubní jamku
lopatky vůči hlavici humeru, a tím docílit jejich ideálnímu kontaktu. Za neutrální
postavení lopatky bývá zpravidla označováno takové postavení, kdy lopatka svírá
s frontální rovinou úhel 30° a je mírně retrahována dozadu (Čihák, 2011). Další úlohou
ST kloubu je zvyšovat rozsah pohybu v kloubu GH, a tím umožnit rozmanitější hybnost
horní končetiny vůči trupu (Oatis et al., 2008).
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Articulatio subdeltoidea
Stejně jako u scapulothorakálního kloubu se nejedná o kloub pravý anatomický,
nýbrž o kloub funkční. Inferiorně je vymezen pouzdrem GH kloubu a svaly rotátorové
manžety (m. supraspinatus, m. infraspinatus a m. teres minor). V prostoru pod m.
deltoideus se nachází subdeltoideální burza, která společně se subacromiální bursou
zajišťuje skluznost svalu vůči svalům rotátorové manžety a plynulost pohybu (Dylevský,
2009)

Obr. č. 3: Impingement subacromiální bursy (Wsillen, 2015)

1.2 Svaly ramenního pletence
Hlavním úkolem svalů pletence ramenního je pohyb horní končetiny vůči trupu
a opačně, a dynamickou stabilizaci GH kloubu. Z praktického hlediska je můžeme
rozdělit na tyto skupiny:
•

m. deltoideus (anterior, medius, posterior)

•

svaly rotátorové manžety: m. supraspinatus, subscapularis, infraspinatus, teres
minor, ke kterým můžeme doplnit i m. biceps brachii (caput longum) a m. triceps
brachii

•

axiohumerální svaly: m. pectoralis major, latissimus dorsi, teres major
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•

scapulothorakální svaly: m. serratus anterior, trapezius, rhomboideus major
et minor, levator scapulae, pectoralis mino (Perry et al., 2001).

Další rozdělení svalů pletence ramenního bychom mohli zvolit následující:
•

zabezpečující proximální stabilitu – svaly, které se upínají na obratle, žebra nebo
lebku a pokračují na lopatku nebo klíční kost

•

zabezpečující distální mobilitu – svaly, které upínající se k lopatce nebo klíční
kosti a dál pokračující na humerus.

Vzájemná rovnováha těchto dvou svalových uskupení je nezbytně nutná pro optimální
funkci ramenního pletence (Neumann et al., 2010).

Svaly pletence ramenního
M. deltoideus je mohutný sval, který svým napětím vytváří konturu ramene.
Vytváří asi polovinu potřebné síly nutné pro elevaci paže v sagitální či frontální rovině.
Jeho aktivita je největší v rozmezí 90° - 180° elevace paže, maximální odolnost proti
únavě pak mezi 45° - 90° (Itoi et al., 2009; Janura et al., 2004; Véle, 2006). Rozděluje se
na 3 části:
•

přední část provádí ventrální, ale i horizontální flexi paže, vnitřní rotaci
a anteverzi ramene.

•

střední část primárně provádí abdukci horní končetiny, obsahuje kratší vlákna
svalu a díky tomu dosahuje nejsilnější svalové kontrakce ze zbylých vláken

•

zadní část napomáhá horizontální extenzi a zevní rotaci humeru
Tonus deltového svalu dále napomáhá udržení hlavice humeru v glenoidu, a tím

se připojuje k dalším dynamickým stabilizátorům ramene (Itoi et al., 2009; Véle, 2006).
Počáteční fázi elevace paže obstarává tahová síla m. deltoideus, ta však působí mimo
kloubní jamku a má tendenci dislokovat hlavici kraniálně mimo jamku. To korigují svaly
rotátorové

manžety

(m.

supraspinatus,

m.

infraspinatus,

m.

teres

minor

a m. subscapularis), které vytváří kompresi hlavice humeru do glenoidální jamky
a předcházejí tendenci k svislému podklesnutí kloubu až subluxaci, která je podmíněná
gravitací.
M. supraspinatus se nachází pod subacromiální bursou, prochází pod ligamentem
coracoacromiale a jeho hlavní funkcí je abdukce v ramenním kloubu a stabilizace hlavice
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humeru. Dále pak pomáhá při horizontální abdukci paže a spolu s m. infraspinatus je
zodpovědný za 90 % síly při pohybu do zevní rotace.
M. infraspinatus je primárně zevním rotátorem, a to v jakémkoli výchozím
nastavení ramenního kloubu. Dále napomáhá abdukci a horizontální abdukci ramenního
kloubu.
M. teres minor je dalším svalem, který se účastní zevní rotace ramenního kloubu
a m. subscapularis je vnitřní rotátor a adduktor (Andrews, 2012; Travel and Simons, 1999;
Kapandji, 2007).
M. latissimus je rozsáhlý plochý sval, který spojuje trup s humerem. Podílí se
na pohybu horní končetiny a také díky úponům na pánvi významně ovlivňuje pohyby
trupu – bederní páteř a část hrudní páteře. U části jedinců je připojen i ke spodnímu úhlu
lopatky (Dýlevský, 2009; Véle, 2009). Vykonává extenzi, addukci a vnitřní rotaci paže,
lateroflexi a rotace trupu, částečně i kaudalizaci lopatky (Sagar, 2008). Velká kontrakce
m. latissimus dorsi pak má tendenci dislokovat humerus kaudálním směrem. Tomu brání
jeho synergista m. triceps brachii svým tahem kraniálním směrem (Kapandji, 2007).
M. teres major je funkčním agonistou m. latissimus dorsi a připojuje se k dolní
části jeho šlachy, díky tomu provádí addukci a vnitřní rotaci humeru a napomáhá při
extenzi a horizontální abdukci.
M. biceps brachii caput longum je v literatuře popisována jako abduktor
ramenního kloubu. Začíná v oblasti tuberculum supraglenoidale, případně na samotném
labrum glenoideale. Šlacha probíhá přes horní plochu hlavice humeru ventrolaterálním
směrem a v místě průběhu šlachy kloubním pouzdrem je šlacha kryta synoviální pochvou.
(Bartoníček a Heřt, 2004; Dawn et al., 2007; Kapandji, 2007). Caput longum zajišťuje
kompresi hlavice do jamky, a to zejména při abdukci. Při jeho ruptuře je abdukce
alterována až o 20 % (Itoi et al., 2009; Perry et al., 2001).
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Obr. č. 4: Svaly pletence ramenního (Schatz, 2018).

Svaly ovlivňující pohyby lopatky
M. trapezius je nejpovrchněji uložený a největší sval ze scapulothorakálních svalů.
Při jeho aktivaci dochází k přiblížení lopatky k hrudní stěně a k její fixaci při pohybech
paže. Ascendentní část provádí depresi lopatky, pars transverza lopatku addukuje,
ascendentní vlákna provádějí elevaci laterální části lopatky, ramene a při fixované paži
bilaterálně extendují hlavu a homolaterálně hlavu rotují kontralaterálně (Dylevský, 2009;
Itoi et al., 2009; Véle, 2006).
M. levator scapulae spojuje lopatku s krční páteří. Při kontrakci zvedá horní úhel
lopatky, a tím ji rotuje mediálně. Zpevňuje ramenní pletenec a je velmi aktivní při zatížení
ramenního pletence břemenem.
M. serratus anterior se významnou měrou podílí na zevní rotaci dolního úhlu
lopatky. Touto rotací zajistí posun jamky GH kloubu kraniálním směrem, a tím umožní
elevaci paže. Bez tohoto svalu by nebylo možné provést elevaci horní končetiny
nad horizontálu (Itoi et al. 2009).
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M. pectoralis major pokrývá přední plochu hrudníku a jako celek provádí
mohutnou addukci a vnitřní rotaci paže, čímž doplňuje práci m. latissimus dorsi
(Dýlevský, 2009; Sagar, 2008; Véle, 2006). Souhra těchto dvou svalů zapříčiňuje, že síla
vnitřních rotátorů je sedminásobně větší než síla rotátorů vnějších (Neumann et al., 2010).
Společně s m. pectoralis minor a m. serratus anterior zprostředkovává velký prsní sval
horizontální flexi paže (Perry et al., 2001).
M. pectorlis minor nastavuje cavitas glenoidalis inferiorně, a provádí tak depresi
ramenního kloubu. Rotuje lopatku dolním úhlem laterálně a anteriorně, což způsobuje
odlepení laterální strany lopatky od hrudní stěny.

1.3 Kinematika ramenního pletence

Ramenní kloub můžeme pokládat za univerzálně pohyblivý kloub, jelikož pohyb
v něm se odehrává kolem tří os ve třech stupních volnosti (Dawn et al., 2007). Jednotlivé
hodnoty rozsahů se pak rozcházejí podle různých autorů.
Flexe 100°, extenze 60°, addukce 40° (horizontálně̌), abdukce 180°, vnitřní rotace
90°, zevní rotace 90° dle Jandy; hodnoty dle Kapandjiho: flexe 180°, extenze 50°,
addukce 45° (v horizontální rovině), abdukce 180°, vnitřní rotace 110°, zevní rotace 90°.
Hlavní pohyb se odehrává v glenohumerálním skloubení, avšak pohyb celého pletence je
vysoce specifický a účastní se ho i SC, AC, ST i subdeltoideálním kloub.
Důležitou podmínkou plynulosti a dosáhnutí plných rozsahů je přítomnost tzv.
valivého a skluzného pohybu (roll and slide). Dále pak díky rozdílnému průměru hlavice
a jamky GH kloubu jsou i odlišné osy otáčení. To zapříčiňuje, že při pohybu okolo třech
základních os nedochází pouze k rotaci, ale zákonitě musí dojít také k malému posunu
kloubních ploch proti sobě, jelikož by došlo k subluxaci jednoho ze segmentů.
Příkladem může být flexe ramenního pletence; hlavice humeru se valí (roll)
kraniálně po fossa glenoidale, ale jelikož má větší průměr a brzy by ztratila kontakt
s mnohem menším glenoidem, musí dojít k posunu (slide) hlavice kaudálně, aby nedošlo
k subluxaci.
Podobně probíhá skluz a posun u ostatních pohybů v GH. Jediná vyjímka nastává
tehdy, když k pohybu dochází k uzavřeném kinemackém řetězci. Poté musí skluz a posun
probíhat stejným směrem. (Neumann et al., 2010; Oatis et al., 2008; Sagar, 2008).

19

Obr. č. 5: Kloubní kinematika glenohumerálního kloubu během abdukce. A – Roll-and-slide typická pro
konvexní kloubní plochu pohybující se na relativně konkávní ploše kloubu. B – Následek točení bez
dostatečného posunu (Donald et. al., 2015)

1.3.1 Stereotyp abdukce ramenního pletence
Hlavními svaly, které zajišťují abdukci v GH kloubu jsou m. deltoideus
a m. supraspinatus. Avšak abdukce je realizována nejen těmito svaly, které iniciují pohyb
vůči lopatce, ale také svaly zprostředkovávající pohyby samotné lopatky, která je
důležitou součástí pro docílení maximální rozsahu ramenního kloubu společně se svaly
rotátorové manžety (Neumann et al., 2010). Véle (2006) rozfázoval abdukci pletence do
čtyř fází. Nejdříve pohyb zajišťuje hlavně aktivita m. supraspinatus, poté od 45° narůstá
aktivita m. deltoideus. Nad 90° se zapojují svaly lopatky a nad 150° dochází k synkinzezi
bederní lordózy a úklonu trupu díky zapojení trupového svalstva.
Neuman et al. (2010) uvádí, že aktivita m. deltoideus a m. supraspinatus je při
abdukci rovnoměrná. Při dysfunkci m. deltoideus by m. supraspinatus dokázal nahradit
jeho úlohu, avšak kdyby to bylo naopak, došlo by k omezení abdukce.
Véle (2006) a Dylevský (2009) se domnívají, že m. supraspinatus abdukuje paži pouze
do 90°. Janura et al. (2004) zpochybňuje teorii, že m. supraspinatus iniciuje abdukci.
Tvrdí, že m. supraspinatus patří ke svalům, které zajišťují kompresi hlavice kaudálně,
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proti směru tahu m. deltoideus, tudíž se nemůže účastnit prvotního pohybu humeru.
(Janura et al., 2004); Neumann et al., 2010; Sagar, 2008). Dle Kapandjiho (2007) se
m. supraspinatus aktivně účastní počátku abdukce, avšak není jediný ze svalů pletence.
Stejný názor uvádí i Itoi et al. (2009).
Druhou částí abdukce paže je pohyb lopatky. Zevní rotace lopatky je iniciována
spoluprací m. serratus anterior a m. trapezius. Dále se pak zapojují mm. rhomboideii,
které kompenzují protrakční aktivitu m. serratus anterior. M. trapezius a m. serratus
anterior jsou synergisté ale dle potřeby také antagonisté, kteří si vzájemně̌ limitují
protrakci či retrakci lopatky. Oba tyto svaly jsou nedílnou součástí pro vytvoření punktum
fixum, které svalům svalům zajišťuje distální mobilitu humeru (Neumann et al, 2010).

Obr. č. 6: Rozsahy pohybů v jednotlivých kloubech ramenního pletence během abdukce do 180° (Neumann
et al., 2010)

1.3.2 Scapulohumerální rytmus
Scapulohumerálníí rytmus je konstantní poměr pohybu v glenohumerálním
a scapulothorakálním skloubení. Humerus a scapula se při abdukci pohybují v poměru
2:1. Z toho vyplývá, že na 90° abdukce humeru připadá 60° v kloubu glenohumerálním
a 30° v kloubu scapulothorakálním. Do prvních 30° abdukci dominuje pohyb v kloubu
glenohumerálním, mezi 80° - 140° převládá pohyb v kloubu scapulothorakálním. V
závěrečné fázi pohybu znovu dominuje kloub glenohumerální. Při abdukci paže do
horizontály je každých 10° abdukce humeru propojeno s 4° elevací v kloubu
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sternoklavikulárním, při pohybu nad horizontálu pak tento kloub vzhledem k napětí
ligamenta costoklavikulare pohybuje minimálně (Kapandji, 2007; Andrews, 2012; Kolář,
2009).
Další verzí scapulohumerálního rytmu se potkáváme v práci od Imana, který také
popsal tzv. scapulothorkální rytmus. Jeho znění scapulohumrálního rytmu zní takto: při
abdukci paže ve frontální rovině v rozsahu 180° připadá 120° na abdukci cistě̌ v GH
kloubu a 60° na rotaci lopatky. Tuto skutečnost je možné vyjádřit poměrem 2:1 (tzn.
abdukce v GH kloubu: rotace lopatky; Inman, 1944).
Dylevský (2009) pak udává́ , že od 0° do 30° probíhá́ pohyb čistě v ramenním
kloubu. Od 30° do 170° připadá́ na každých 15° pohybu v ramenním kloubu 5° rotace
lopatky. Posledních 10° elevace je provázeno zevní́ rotací páže. Na celkové́ elevaci se
ramenní́ kloub podílí́ 120°, zbylých 60° probíhá́ v thorakoskapulárním spojení. Pažní kost
a lopatka se pohybují v poměru 2:1.
Další klíčovou roli pro správnou funkci pletence má také lopatka. Ta představuje
stabilní oporu pro hlavici humeru při overhead pohybech. Lopatka také odsouvá
akromion z trajektorie hlavice humeru na hrudním koši. Poslední funkcí je vytváření
stabilní báze pro svaly, které se starají o pohyb lopatky vůči hrudníku. Správná
koordinace scapulárního rytmu je zajištěna pomocí svalových dvojic. M. serratus anterior
a m. trapezius se starají o stabilizaci lopatky vůči stěně hrudníku. Elevace lopatky je
korigována horní a dolní částí m. trapezius, m. serratus anterior a mm. rhomboidei.
Dysfunkce a dysbalance mezi těmito svaly pak způsobují scapulární dyskinezi.
Skapulární dyskineze může být podle vzniku rozdělena na tři typy.
•

První typ dyskineze je spojován se zkrácením mm. pectorales, oslabením spodní
části m. trapezius a m. serratus anterior. Tím vzniká prominence inferomediálního
okraje lopatky a posteriorní naklopení lopatky v cocking fázi overhead pohybu.
To vede k zúžení subakromiálního prostoru v průběhu overhead pohybu a vzniku
bolesti při abdukci a zevní rotaci paže.

•

Druhý typ je typický odlepením celé mediální hrany lopatky. To zapříčiňuje
protrakci ramene v ovehead pohybu, a tím nedostatek retrakce a elevace lopatky.
Díky tomu vzniká abnormální postavení mezi hlavicí humeru a glenoidem, tzv.
hyperangulace. To zapříčiňuje distrakční síly v přední části ramene, které mohou
způsobovat fyzické natahování kloubního pouzdra a instabilitu. Naopak dorzální
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části ramene jsou generovány naopak kompresivní síly, které mohou přispívat
k posteriornímu impingement syndromu
•

Poslední typ je patrný prominencí v oblasti superiomediální časti lopatky, což
bývá spojováno s poraněním rotátorové manžety či impingment syndromem
(Dylevský, 2009; Kapandji, 2007)

1.4 Biomechanika pohybu pletence ramenního v overhead pohybu

Biomechanický model overhead sportů se nachází v otevřených kinematických
řetězcích jednotlivých segmentů, které se zapojují v proximo-distálním směru (Elliot,
2006; Lintner, Noonan, Kibler, 2008).
Overhead pohyb je součinost mnoha svalů pletence ramenního a zároveň
i zapojení řetězců v rámci celého těla tak, aby svaly vyvinuly dostatečnou kinematickou
energii pro akceleraci míče, oštěpu, úderu do míče či jiných overhead pohybů ve sportu.
Svaly přispívající k tomuto pohybu můžeme nalézt skrze celé tělo. Od nášlapu plosky
nohy až po nejmenší svaly odhazující ruky. Neuromuskulární timing, ať už
koncentrických

nebo

excentrický,

je

nezbytně

nutný

k

nejekonomičtějšímu

i nejdokonalejšímu provedení tohoto pohybu. Svalové smyčky, které se pohybu
zúčastňují, mohou v rámci těla převádět sílu ze spodní části těla a hrudníku do pletence
ramenního, provádějícího overhead pohyb. Pletenec pak musí správně nejen absorbovat
sílu generovanou z těla a správně ji usměrnit, ale také zpětně kontrolovat sílu působící po
odhodu horní končetinou (Meister, 2000; Fleisig et al., 1996).

Fleisig, Escamilla, Werner, Dillman a Andrews rozdělili biomechaniku hodu do
šestí fází:
• WIND-UP (fáze I) - sportovec se nastaví do nejvýhodnější pozice pro hod. Při
dominantní pravé horní končetině opře pravou nohu o zem a otočí tělo kolmo ke směru
hodu (levá strana těla dopředu).
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• COCKING (fáze II) - přední noha se pohybuje dopředu a dominantní končetina
se pohybuje dozadu, tělo se prohýbá, a vytváří tak potřebnou energii. Rameno je
v abdukci 90 °, paže v prodloužení a vnější rotaci v ruce. Koleno je ohnuto na 45 °. Občas
se rozděleje na dvě fáze:
•

Early cocking – nejvyšší aktivace m. deltoideus,

•

Late cocking – největší točivý moment s maximální zevní rotací, aktivita
m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor.

• ACCELERATION (fáze III) - tělo se pohybuje dopředu a opouští paži. Koleno
začíná prodlužovat a rameno přechází do vnitřní rotace. Nejdříve aktivita m. triceps
brachii poté nastupuje m. pectoralis major, m. serratus anterior a m. latissimus dorsi.
• DECELERATION (fáze IV) – dochází v ní k nejprudší fázi hodu a zároveň se
energie, která byla vytvořena, musí rozpltýlit, aby se snížilo napětí na tělesné tkáně.
Pohyb ramene pokračuje do prodloužení v lokti a točí se do vnitřní rotace v rameni.
Rotátorová manžeta zpomaluje vnitřní rotaci a distrakci v glenohumerálním kloubu.
Flexory lokte pak zpomalují extenzi lokte a zabraňují hyperextenzi v loketním kloubu.
Svalová aktivita je rozptýlena na všechny svaly kvůli zpomalení pohybu ramene.
• FOLLOW THOUGH (Fáze V) - házející rameno dokončuje svůj pohyb, aby co
nejvíce rozptýlilo nakumulovanou energii, ruka může skončit pohyb až v blízkosti kolena
přední opěrné nohy (Meister, 2000; Fleisig et al., 1996)
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Obr. č. 7: Jednotlivé fáze hodu (Tillnar, 2005)

1.5 Overhead pohyb ve sportovních aktivitách

Overhead pohyb je komplexní pohybový vzor, který vyžaduje flexibilitu,
svalovou sílu, koordinaci, synchronizaci svalové síly a neuromuskulární souhru. Během
pohybu se v ramenním pletenci vytváří nadměrně vysoké napětí, a to kvůli nepřirozeným
pohybům, které často tento pohyb provází. Rameno provádějící aktivitu musí být
dostatečně pružné, aby umožňovalo nadměrnou zevní rotaci. Overhead sporty vyžadují
obrovské nároky na svalstvo ramenního kloubu, které musí vytvořit funkční stabilitu
ramene. Okolní svalstvo lopatky a trupu pak zajišťuje pevnost a puntum fixum pro
akceleraci ramene. Zároveň ale také musí fungovat svalová koordinace trup – pletenec
ramenní, aby byla dosažena dynamická funkční stabilita. Během overhead pohybu působí
v ramenním kloubu úhlová rychlost vyšší než 7000° za sekundu a je označována jako
nejrychlejší lidský pohyb (Castagna et al., 2012; Borsa et al., 2008)
Poranění ve sportech jsou v dnešní době častou překážkou k podávání
vrcholových výkonů. Poraněním můžeme chápat jakýkoli stav organismu, který
znemožňuje sportovci naplno se zapojit do tréninkové procesu či soutěže (Bahr, 2009).
Dále pak můžeme poranění rozdělovat podle toho, jak vznikly. Mohou vzniknout akutně
traumaticky, nebo nejsou vyvolány žádnou náhlou událostí, ale jsou výsledkem
dlouhotrvajícího přetížení organismu, které vedlo k mikrotraumatizaci a následně
k samotnému úrazu.
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Volejbal
Tento sport vyžaduje nesčetně overhead pohybů HK při smečování, podávání,
blokování či samotném nahrávání. Hráč vytváří kinetickou energii buď ve stoje, nebo ve
výskoku. Rychlost končetiny se pohybuje okolo 13-19 m/s a udává míči rychlost okolo
120-145 km/h (Smith et al. 2008). Studie ukázaly, že smečař dokáže provést až 40 000
smečí za rok a využívá k tomu až 150° zevní rotaci v RK, což je velmi predisponující
faktor pro různé traumatizace a úrazy. Pohyb horní končetiny je charakteristický pozicí
paže v maximální horizontální abdukci a extrémní zevní rotaci před fází akcelerace
končetiny. Cocking fáze a fáze akcelerace je proto nejrizikovější faktor poranění pro tento
sport (Auerswald et al., 2017; Reeser et al., 2013).
Baseball
Baseballový nadhoz je jeden z nejrychlejších a nejnásilnějších pohybů, kterým
může být jakýkoliv kloub vystaven. Energie potřebná k odhodu míčku vychází z dolních
končetin, poté z přechází do celého těla a v poslední řadě se zapojuje celá HK, která pak
předává akceleraci míčku, dosahujícího extrémních rychlostí (Seroyeret al., 2009).
Vlivem přetížení pak nejčastěji trpí tendinitami rotátorové manžety a šlachy dlouhé hlavy
m. biceps brachii. Častou patologií, ke které zde dochází, je také SLAP léze. Převážnou
většinu poranění, asi 42 %, zde tvoří tzv. bezkontaktní zranění (Burhart et al. 2000; Miller
et al., 2014).
Plavání
V plavání jsou bolesti či poranění ramenního kloubu považovány za nejčastější
muskuloskeletární poruchu, která je spojená se závodním, ale také i rekreačním plaváním
(Mountjoy et al., 2010). Hlavními rizikovými faktory jsou zde malé zevní rotace v RK,
špatná plavecká technika či uplaváná vzdálenost v určitém časovém úseku (Walkerova et
al., 2012; Tate et al., 2012). Profesionální plavci trénují až 30 hodin týdně a průměrně
ročně provedou až 1,3 milionu otáček při plaveckém způsobu kraul (Bushoj et al., 2007;
Wilk et al., 2009)
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Tenis
V tenise je množtví akutních úrazů způsobených dynamickým pohybem a častými
změnami směru na kurtu. Proto je častou oblastí pro zranění také ramenní kloub, který je
vystaven velkému nadužívání při servisu a smečích (Miller, Thompson, 2014). Při servisu
je rameno zapojeno do kinetického řetězce, obsahujícího mnoho artikulujících segmetů,
které ve výsledku předávají nakumulovanou energii míčku (Van der Hoeven, Kibler,
2006). Kibler (1995) vypočítal, že 51 % celkové kinetické energie a 54 % veškeré síly
řetězce je vytvořeno v dolních končetinách a trupu. Z toho vyplývá, že dlouhodobé
zapojení v tomto řetězci zákonitě musí mít dopad na distálně uložené segmenty, jako jsou
ramenní a loketní kloub, a tím větší náchylnost k poranění (Prentic et al., 1994).

Obr. č. 8: Tenisové podání (Van der Hoeven, 2006)

Házená
Házená je z uvedených sportů nejvíce kontaktní sport, při kterém na ramenní
pletenec působí navíc vnější vlivy. Hráči za sezonu absolvují více než 48 000 odhodů
s balónem, který váží okolo 459 g, a maximální rychlostí až 130 km/h (Pieper, 1999).
Biomechanika hodu se velmi podobá tomu baseballovému a také zranění jsou identická.
(Myklebust et al., 2011) Repetitivní pohyb společně s vysokou úhlovou rychlostí
a kontaktem s protihráči zapříčiňuje adaptativní změny jako zvýšení rozsahu a síly zevní
rotace, omezení vnitřní rotace, svraštění zadní části glenohumerálního pouzdra
a posteriorního pruhu lig. glenohumerale inferior. To způsobuje snížení pevnosti ligament
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a kloubního pouzdra v přední čísti ramenního pletence, a tím větší náchylnost k poranění
v této části (Borsa et al., 2005; Crockett et al., 2002; Sabick el al., 2005).

1.6 Nejčastější úrazy pletence ramenního v overhead sportech
1.6.1 Impingement syndrom
Charakteristika
Pojem „impingement syndrom“ vznikl v roce a 1972 za účelem objasnit
problematiku, etiologii, patologii a léčbu této poruchy. Byl definován Charlesem Neerem.
Impigement, neboli z angličtiny srážka, náraz, představuje funkční postižení způsobené
změnami měkkých tkání v anterolaterálním subakromiálním prostoru. Bolest pak vzniká
z komprese či dráždění svalů a šlach rotátorovém manžety či subacromiální burzy. Bolest
se obvykle objevuje při 90° abdukci či elevaci humeru nad horizontálu, kdy se svaly
rotátorové manžety sunou pod korakoacromiální oblouk. Při fyziologické stavu má
subacromiální prostor šíři 6-7 mm a šíře rotátorové manžety je okolo 6 mm. Vystavení
rotátorové manžety určitým patologickým vlivům dochází k zúžení mezi obloukem
a manžetou, a tím vzniká mechanické zatížení, které vede k rozvoji degenerativních změn.
(Dungl et al., 2005; Mayer, Smékal, 2005; Neer, 1972; Dylevský, 2009). Page (2011)
uvedl, že při elevaci paže dochází u pacientů IS k zúžení subakromiálního prostoru až o
68 % v porovnání s druhostranným ramenem bez IS. Subakromiální impingement lze
rozdělit na primární a sekundární.
Primární impingement
Tento impingement vzniká výše uvedeným způsobem. Jedná se tedy o zůžení
subakromiálního

prostoru

mezi

korakoakromiálním

obloukem

a

šlachou

m. supraspinatus. Tento typ se objevuje především u starší populace, u které se objevují
již určité degenerativní změny. Příčin primárního impingementu je více. Může to být
např.:
•

změna spodní plochy acromionu (obloukovitý, hákovitý tvar)

•

prominující tuberculus majus humeri

•

nepříznivý tvar acromia
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•

prominence a artróza v oblasti AC skloubení

•

ztluštění nebo fibrozitace subacromiální burzy

•

traumata pletence ramenního (Belling Sørensen, Jørgensen, 2000; Chang, 2004; Tong
et al., 2003).
Vzácněji IS, jak uvádí Gallo et al., 2011, vzniká hypovaskularizaci šlachy

m. supraspinatus v nejvíce namáhané oblasti šlachy. Další příčinou může být stav, kdy se
distální acromiální epifýza nesloučí v acromion a vzniká os acromiale, vtažené lig.
coracoakromiale do subakromiálního prostoru. V některých případech se můžeme setkat
s problémy způsobené lig. coracoacromiale, které je často postiženo degenerativními
změnami či kalcifikací. Také snížení elasticity tohoto ligamenta může vést
k zůžení subacromiálnímu prostoru, a to hlavně při overhead pohybu (Krogsgaard,
Debski, Norlin, Rydquist, 2008; Pieper, Radas, Krahl, Blank, 1997; Burns, Whipple,
1993).
Neer rozdělil primární impingement do tří stádií:
•

První stádium – vyznačuje se otokem a krvácením v burze či rotátorové manžetě.
Jeho vznik je zapříčiněn akutním přetížením. Toto stádium je reverzibilní́ a potíže
se objevují v době̌ aktivity (Dungl et al., 2014, Gallo et al., 2011).

•

Druhé stádium – opakované přetěžování RK vedoucí k mikrotraumatizaci struktur
rotátorové manžety, k fibrotizaci a ztluštění burzy. Bolestivost se manifestuje při
elevaci paže nad horizontálu se současným omezením rozsahu pohybu (Dungl et
al., 2014, Gallo et al., 2011).

•

Třetí stádium – v tomto stadiu se často objevují již ruptury rotátorové manžety,
kalcifikace, poškozením m. biceps brachii caput longum a změny v oblasti
tuberculum majus humeri a acromia. Na zobrazovacích metodách je pak viditelný
proximální posun hlavice humeru a zúžení subakromiálního prostoru (Dungl et
al., 2014, Gallo et al., 2011).
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Sekundární impingement
Hlavním rozdílem od primárního impingementu je, že zde nedochází snížení
subacromiálního prostoru, ale k přímému kontaktu hlavice humeru s acromionem
z důvodu hypermobility hlavice. Pravděpodobnou příčinou tohoto jevu je glenohumerální
instabilita, a to nejčastěji antero-inferiorní. Ta se týká nejčastěji overhead sportovců. U
nich dochází k nadměrnému napínání pasivních stabilizátorů ramene: ligament
a kloubního pouzdra, tím se objevuje při vyšší aktivitě pletence nedostatečná anterioposteriorní stabilita. To umocňuje restrikci, která se rozvíjí při útlaku rotátorové manžety
a díky tomu vzniká decentrace hlavice humeru v kloubní jamce (Gallo a kol., 2011;
Krogsgaard, Debski, Norlin, Rydquist, 2008).
Postupem času se objevilo několik hypotéz, které se snažily o vysvětlení
ovlivňování instabilitou potvrdit. Jedním z nich je teorie, že při overhead aktivitě klouže
hlavice humeru anterio-inferiorně, a tím může docházet k nárazům rotátorové manžety
do acromionu a coracoacromiálního ligamenta. Jiná teorie pak uvádí, že hyperaktivita
m. supraspinatus při overhead aktivitě, snažící se o centraci humeru do jamky, způsobuje
superiorní skluz hlavice, a tím kompresi či přetížení šlachy s následnou tendinitidou.
Posledním faktorem může být vyčerpání nebo únava svalu. Tou dochází k snížení
funkčnosti svalů kloubu a nedostatečnému pohybu lopatky, která pak špatnou rotací
acromionu může vytvářet sekundární impingement (Krogsgaard, Debski, Norlin,
Rydquist, 2008; Payne, Deng, Craig, Torzilli, Warren, 1997; Glousman, 1993).

Vnitřní impingement syndrom
Ten to jev se objevuje nejčastěji u overhead sportovců a je spojen se zvýšenou
laxicitou až instabilitou struktur pletence ramenního. Jedná se o pohyb, při kterém
dochází ke kontaktu tuberculum majus (kde se upíná šlacha m. supraspinatus) a superiorní
části glenoideálního labra. Nejčastěji se jedná o pohyb do maximální zevní rotace
a abdukce. Rozlišují se dva typy vnitřního IS, a to posterosuperiorní a anterosuperiorní
(Mayer, Smékal, 2005; Kirchhoff, Imhoff, 2010).
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Posterosuperiorní impingement syndrom se vyskytuje častěji a je spojován
s bolestí v posterosuperiorní oblasti ramene v konečné fázi nápřahu a decelerační fázi.
Opakováním fáze nápřahu vzniká adaptace struktur na vyšší zevní rotaci, a tím větší
laxicitu přední částí kloubního pouzdra. To zapříčiňuje, že ve fázi akcelerace dochází
translačnímu pohybu humeru anteriorně a díky subluxaci směrem dopředu k uskřinutí
labra glenoideale. Zadní část kloubního pouzdra je také traumatizována extrémní zevní
rotací, útvářejí se zde mikrotraumata, která se hojí zánětem a jizvou. Tímto se pak kloubní
pouzdro ztlušťuje, ztrácí elasticitu a dochází k glenohumerálnímu deficitu do vnitřní
rotace tzv. GIRD – glenohumeral internal rotation deficit (Behrens, Compas, Deren,
Drakos, 2010; Kirchhoff, Imhoff, 2010; Chang, 2004; Kirchhoff, Imhoff, 2010; Mayer,
Smékal, 2005; Michalíček, Vacek, 2014).

Obr. č. 9: GIRD (Braun, Kokmeyer, Millet, 2009)

Anterosuperiorním

impingement

syndrom

vzniká

při

uskřinutí

šlachy

m. subscapularis mezi přední stranu hlavice humeru. To se odehrává nejčastěji v konečné
fázi overhead pohybu, tedy ve flexi s addukci a vnitřní rotací. Občas jsou také poškozeny
úpony vazů ligament GH superior a coracohumerale. Pro tento syndrom je typická bolest
na přední straně ramenního kloubu (Garofalo et al., 2010; Kirchhoff, Imhoff, 2010).
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Diagnostika
Díky tomu, že impingement syndrom často souvisí s instabilitou glenohumrálního
kloubu, postižením rotátorové manžety, postižení dlouhé šlachy m. biceps brachii,
a dalších, existuje tudíž velké množství příznaků. Bolest se může vyskytovat akutně při
pohybu a záteži, či chronicky v noci společně s omezením rozsahu pohybu. Nejčastějími
místy výskytu bolesti jsou frontální a laterální subakromiální oblas a radiální strana
předloktí a prstů. Pro diagnostiku impingement syndromu bylo popsáno několik testů, ale
ani jeden z nich není více specifický (Dungl et al., 2014; Trnavský, Sedláčková et al.
2002).
Test bolestivého oblouku dle Cyriaxe:
•

Aktivně prováděná abdukce do 60° je bez bolesti. Mezi 60° až 120° udává
vyšetřovaná osoba bolest, nebo není schopna pohyb provést. Od 120° do plné elevace
je pohyb opět bez bolesti (Dungl et al., 2014; Trnavský, Sedláčková et al. 2002).

Neerův impingement test:
•

Vyšetřující osoba stojí ze strany vyšetřovaného. Jednou rukou fixuje lopatku
testované strany a druhou rukou provádí pasivní ventrální elevaci paže s vnitřní rotací.
Při tomto testu dochází ke stlačení šlachy m. supraspinatus akromionem. Za pozitivní
test se označuje situace, kdy vyšetřovaný uvádí bolest na ventrální a laterální straně
ramene (Tong et al. 2003). Dle Koláře et al. (2012) se provádí pasivní flexe s vnitřní
rotací v ramenním kloubu, nejlépe až nad úroveň hlavy.

Hawkins-Kennedyho test:
•

Vyšetřovaná osoba s dopomocí provádí vnitřní rotaci z 90° flexe v rameni a při 90°
flexi v loketním kloubu. Při pozitivním testu uvádí bolestivost. Důvodem je náraz
šlachy m. supraspinatus na korakoakromiální oblouk (Chang, 2004; Kolář et al.,
2012).
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1.6.2 Parciální ruptury a ruptury rotátorové manžety
Charakteristika
Rotárová manžeta je společně se svými šlachami hlavním dynamickým
stabilizátorem ramenního kloubu při overhead sportech. Při správném zapojení dokáže
stabilizovat kloub sportovce a zabraňuje tak zranění. Nicméně v častých případech se
stává, že nadměrným přetěžováním a repetitivním opakováním overhead pohybu dochází
k situacím, kdy svou funkci nedokáže plnit a vznikají poranění. Prvotně se jedná o
přetěžování šlachosvalového přechodu, kde díky špatnému zásobení dochází
k zánětlivým procesům. Pokračuje to menšími mikrotraumaty a částečnou kalcifikací,
jenž přispívají k vzniku impingement syndromu, částečným rupturám až úplným.
Nejčastějí bývá poškozena šlacha m. supraspinatus. Nejvýznamnější mechanismu
poranění pak můžeme hledat biomechanice hodu, svalové únavě a glenohumerální
instabilitě (Bowen, Warren, 1994; Krogsgaard, Debski, Norlin, Rydquist, 2008; Dungl et
al., 2014). Akutní́ ruptury způsobené úrazem jsou vzácné a výjimečně se vyskytují zvláště
u mladých pacientů, kteří prodělají traumatickou luxaci glenohumerálního kloubu
(Herrmann et al., 2014; Robinson, 2017)

Klasifikace dle Geschwenda vyjadřuje míru a velikost postižení rotátorové manžety:
•

I. typ – částečný, netransmurální defekt jedné šlachy

•

II. typ – postižení šlachy m. supraspinatus nebo m. subscapularis

•

III. A typ – ruptura m. supraspinatus + defekt v dalších šlachách RM o velikosti
2–4 cm

•

III. B typ – totální ruptura šlachy m. supraspinatus s její retrakcí, dále postižení
šlach m. subscapularis a m. infraspinatus, je přítomna decentrace hlavice, defekt
nepřesahuje 5 cm

•

III. C typ – kompletní retrahovaná ruptura zmíněných šlach, decentrovaná
hlavice humeru je z manžety „vysvlečena“, velikost ruptury více než 5 cm

•

IV. typ – masivní ruptura s retrahovanými, nemobilizovatelnými svaly a
decentrovaná hlavice, na níž jsou přítomny artrotické změny (Přikryl, 2013; viz
také Michalíček, Vacek, 2014; Valouchová, Dyrhonová, Kříž, Kolář, 2009)
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V zásadě můžeme ruptury dělit na dvě skupiny:
a) částečné ruptury rotátorové manžety
Tyto ruptury se vyskytují častěji právě u overhead sportovců. Příčinou bývá
postupné přetěžování a mikrotraumatizace rotátorové manžety. To vede k neúplné
ruptuře, a nejedná se tak o akutní traumatické postižení. Více teorií v součastnosti se
přiklání k názoru, že k postižení dochází vnitřní degenerací šlach rotátorové manžety,
avšak v práci Neera nacházíme poznámku, že impingement má přímou korelaci
s parciálními rupturami. Ve sportu a obecně v overhead pohybech tedy pravděpodobně
dochází ke kombinaci změn na šlachách nadměrným přetěžováním, spojeným se
stárnutím a nedostatečnou vaskularizací. Tím se manžeta vystavuje vysokému riziku
únavy, což může způsobovat poruchu postavení pletence, a následné parciální ruptuře
manžety. Nejčastěji postižená část rotátorové manžety je spodní posteriorní část m.
supraspinatus a superiorní část m. infraspinatus. Ke zhoršení stavu pak může dojít při
instabilitě ramenního pletence, kdy rotatorová manžeta, z důvodu zabránění dalším
zraněním, má snahu o stabilizaci ramene (Mafulli, Furia, 2011). Parciální ruptury pak
bývají často také spojovány s dalšími poškozeními pletence ramenního jako jsou: léze
glenoidálního labra, svraštění zadní částí kloubního pouzdra, ztenčením přední částí
pouzdra a deficitem vnitřní rotace (Cuff et al., 2016; Finnan, Crosby, 2010).

Obr. č. 10: Parciální léze rotátorové manžety (převzato z: http://bangaloreshoulderinstitute.com/rotatorcuff-tear/)
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b) úplné ruptury rotátorové manžety
Výskyt čistě akutních ruptur způsobených úrazem je vyjmečný a můžeme se s ním
potkat hlavně u mladších pacientů (Herrmann et al., 2014). Přikryl et al. (2010) uvádí, že
traumatická akutní ruptura bez předchozího degenerativního poškození impingementem
se nevyskytuje vůbec. Nejčastěji může dojít k traumatické ruptuře, která jíž dlouhodoběji
prochází degenerativním procesem (Herrmann et al., 2014). Příčiny vzniku bývají
většinou shodné jako u parciálních ruptur. Výjimku tvoří případy, kdy extrémně vysoká
mechanická energie působí jednorázově na rotátorovou manžetu a způsobuje úplnou
rupturu (Ericson et al., 2016).
Diagnostika
Klinický obraz se může velmi podobat impingement syndromu, tudíž zařazení
předchozích testů nám může umožnit přesnější diagnostiku. Při významnějších rupturách
manžety pak můžeme sledovat atrofii některých svalů. Zvláště patrná bývá atrofie
m. infraspinatus, který na rozdíl od m. supraspinatus leží přímo pod kůží (Itoi, 2013).
Pasivní pohyb poraněného ramene bývá většinou zachován, avšak pohyb může být spojen
s krepitací a bolestí (Manske, 2011; Boykina et al. 2010) Specifické testy pak můžeme
zařadit tyto:
Odporované testy dle Lewita:
•

pomocí izometrické kontrakce proti malému odporu vyšetřujeme postižení šlach
a svalů. Lze vyšetřovat vsedě nebo ve stoje. Hodnotíme svalovou sílu
a bolestivost. Pokud vyšetřujeme jednostranně, fixujeme lopatku. Jednotlivé testy
jsou: Abdukce proti odporu – test je pozitivní při lézi m. supraspinatus. Zevní
rotace proti odporu – test je pozitivní při lézi m. teres minor a m. infraspinatus.
Vnitřní rotace proti odporu – pozitivita testu značí postižení m. subscapularis
(Valouchová a Kolář, 2009).

Cyriaxův bolestivý oblouk:
• pacient provádí pohyb směrem do upažení, a pokud se objeví bolest do 30°,
můžeme uvažovat o postižení m. supraspinatus. (Michalíček, Vacek, 2014).
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Drop Arm test:
• terapeut pasivně uvede pacientovu horní končetinu extendovanou v lokti do 90°
abdukce v rameni a vyzve ho, aby pomalu připažoval paži k tělu (Boykin et al.,
2010). Při úplné ruptuře manžety paže rychle padá dolů. V případě parciální
ruptury pacienti většinou paži v nastavené pozici udrží, ale při připažování
končetina rychle klesá, nebo je přítomna bolest (Michalíček, Vacek, 2014).
Empty-can test:
• paži nastavíme do 90°abdukce, mírné ventrální flexe a úplné vnitřní rotace.
Pacienta zainstruujeme, aby tuto pozici udržel, zatímco my vykonáváme tlak
směrem dolů. Svalová slabost a bolest je známkou postižení m. supraspinatus
(O'Brien et al., 2011; viz také Itoi, 2013).

1.6.3 Instabilita ramenního kloubu
Instabilita je charakterizována Dunglem et al. (2014) jako porušení kontaktu mezi
kloubní plochou hlavice humeru a glenoideální jamky. Může se rozlišovat podle stupně
instability:
•

mikroinstability – díky mikrotraumatickému přetěžování vzniká lehké oddálení
kloubních ploch při ztrátě podtlaku a pocit nejistoty v kloubu

•

subxulace – dochází k separaci artikulačních ploch a krátkému výpadku funkce

•

kompletní luxace či dislokace – hlavice humeru opouští kloubní jamku a zaklíní se
o okraj glenoideu (Dungl et al., 2014; Rockwood et al., 2004)
Dále instabilitu může charakterizovat jako neschopnost udržet hlavici humeru

centrovanou do kloubní jamky ve fyziologickém rozsahu pohybu (Gallo et al., 2011). To
většinou pak vede k oslabení statických i dynamických stabilizátorů kloubu a snížení
výkonosti. Ze statických stabilizátorů se jedná hlavně o labrum glenoidale s kloubní
jamkou, které vymezují velmi důležitě posun hlavice v jamce. Z ligament pak musíme
uvést ligamenta glenohumerale superior, mediale a inferior společně s ligamentum
coracohumerale. U dynamických stabilizátorů pak hovoříme o dysfunkci rotátorové
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manžety, která není schopna udržet nastavení lopatky, a tím sklon glenoideu.
Tato oslabení se vyskytují u běžné populace, avšak více častá jsou u overhead sportovců,
zvláště pak instabilita anteriorní (Provencher, Romeo, 2012; Stoller, 2015; Gallo et al.,
2011). Jednotlivé instability můžeme tedy dělit dle směru – anteriorní, posteriorní
a inferiorní.
K anteriorní nestabilitě nejčastěji dochází při subkorakoidální subluxaci
v anteriorním směru a zejména v abukci a zevně rotačním postavením v ramenním
pletenci, kdy overhead pohyb paže je náhle zastaven protihráčem. Hlavice humeru
pokračuje

ventrálně

a

poškozuje

anteriorní

kapsuloligamentozní

komplex.

Vznik anteriorní instability tak může být provázen úrazem i dlouhodobějším
přetěžováním s mikrotraumaty. Traumaticky pak bývá instabilita doprovázena kostními
defekty nebo např. Bankartovou lézí (Hayes, Callanan, Walton, Paxinos, Murrell, 2002;
Rockwood et al., 2004; Stoller, 2015).
Posteriorní nestabilita ramenního kloubu je vzácnou patologií a tvoří zhruba 5 %
případů nestabilit ramene. Vzniká traumaticky při pádu na nataženou vnitřně rotovanou
horní končetinu v ADD a FL, což zapříčiňuje dorzální subluxaci či luxaci. Atraumaticky
může vzniknout přetěžováním v anteroposteriorním směru, např. při golfu nebo plavání
(Provencher, Romeo, 2012; Rockwood et al., 2004; Stoller, 2015; Wilk et al., 2009).
Inferiorní nestabilita vzniká na traumaticky při hyperabdukci HK a následné
násilné subluxaci hlavice humeru inferiorně či chronickým přetěžováním v inferiorním
směru. Bolest při této nestabilitě se objevuje např. při nesení těžkých předmetů, při
kterých může docházet až k paresteziím. Problémem při diagnostice pak bývá, když má
pacient generalizovanou hyperlaxicitu vaziva, která se často zaměňuje s tímto
onemocněním (Cordasco, 2000; Rockwood et al., 2004; Wilk et al., 2009).
Klasifikace dle směru:
1) Unidirekcionální instabilita – instabilita pouze v jednom směru (anteriorní, inferiorní,
posteriorní),
2) Multidirekcionální instabilita – vícesměrná instabilita ramene (Ma et al., 2012)
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Dle příčiny:
a) Traumatická instabilita – vzniklá na podkladě poranění,
b) Atraumatická instabilita – vzniká bez primárního působení́ traumatu (Gallo et al.,
2011).

Diagnostika
Testování přední instability:
•

Apprehension test: Pacient leží na zádech na vyšetřovacím stole tak, že jeho
rameno přesahuje okraj stolu. Terapeut uvede vyšetřovanou horní končetinu do
90° abdukce v rameni a 90° flexe v lokti. Jedna ruka drží předloktí pacienta
a provádí s ní zevní rotaci. Druhou ruku vyšetřující umístí pod oblast hlavice
humeru a tlačí směrem ventrálním. Test je považován za pozitivní, pakliže cítí
vyšetřující přeskočení, lupnutí, nebo se pacient pohybu obává a brání pohybu
(Zumstein et al., 2005)

•

Relocation test: Účelem tohoto testu je zjistit stupeň rotace v kloubu dosaženého
v předešlém testu. Výchozí poloha je stejná, avšak ruka, která tlačila hlavici
humeru ventrálně, ji nyní tlačí směrem dorsálně, a vrací ji tak na své místo.
Tím dochází k úlevě a možnosti zhodnotit rotaci paže (Kolář et al., 2012).

•

Přední zásuvkový test: Pacient je položený na zádech. Vyšetřující osoba
stejnostrannou rukou drží pacientův loket v 80° až 120° abdukci, horizontální
flexi a zevní rotaci do 30°. Druhá ruka vyšetřujícího fixuje lopatku.
Poté stejnostranná ruka vyšetřujícího provádí anteriorní posun horní končetiny
pacienta. Tím při nestabilitě dochází k obavám pacienta nebo pocitu lupnutí či
přeskočení (Kolář et al., 2012).
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Testování zadní instability:
•

Zadní zásuvkový test: Pacient leží na zádech. Jedna ruka vyšetřujícího fixuje
zeshora lopatku. Druhá, stejnostranná ruka uchopí horní končetinu pacienta
za předloktí a terapeut provede 120° flexi v lokti při současné 100° abdukci
v rameni a mírné horizontální flexi. Vyšetřující pokračuje až do 80° horizontální
flexe a vnitřní rotace předloktí. Současně palcem tlačí hlavici humeru směrem
dorzálně a ukazovákem ji zezadu palpuje. Jako pozitivní se test hodnotí, když se
pacient obává luxace nebo je posun hlavice výrazný (Kolář et al., 2012).

•

Jerk test: Poloha pacienta je v sedě nebo ve stoje. Vyšetřující uvede paži pacienta
do 90° abdukce a vyčerpá pohyb do vnitřní rotace paže. Následně provádí
horizontální addukci a zvyšuje axiální tlak na hlavici humeru. Pozitivní, je test,
jestliže dojde k subluxaci nebo luxaci dozadu (Kolář et al., 2012).

Testování inferiorní instability:
•

Příznak žlábku: Vyšetřovaná osoba stojí s končetinami volně svěšenými u těla.
Vyšetřující stojí zezadu, uchopí pacienta za předloktí a provádí trakci horních
končetin kaudálním směrem. Za pozitivní je test považován, jestliže se při
kaudální trakci paže objeví pod akromionem žlábek nebo jedna ruka má
výraznější rozsah (Kolář et al. 2012).

1.6.4 Superior labrum anterior to posterior (SLAP)
Jako SLAP léze je označováno odtržení labrum glenoidale v místě napojení šlachy
dlouhé hlavy bicepsu. Trhliny bývají často způsobeny opakovanou traumatickou situací
při decelerační fázi hodu. Při něm rotátorová manžeta nezvládá koordinovat pohyb
ramene a dochází k narážení hlavice humeru na oblast horního labra. Labrum glenoidale
je prstencovitého tvaru a připojeno ke cavitas glenoidalis scapulae. Zde slouží k
prohloubení kloubní jamky, zároveň je místem úponů ligament a 40 % vláken dlouhé
hlavy m. biceps brachii. Zbytek vláken se upíná na tuberculum supraglenoideale (Malal,
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2013). V zevní rotaci humeru a v abdukci zaujímá šlacha bicespu vertikální a dozadu
směřující pozici, z níž je síla přenesena na horní část labra. Nejčastěji vzniká toto
poškození při overhead sportech nebo přímým pádem na extendovanou paži (Wilk,
2009). SLAP léze se pouze málokdy vyskytuje sama. Až v 88 % vzniká s jinými
patologiemi, bohužel je primární příčinou bolesti nebo dysfunkce ramenního kloubu
(Castagna et al., 2016).
Klasifikace
I. typ: představuje roztřepené a poškozené připojení glenoidálního labra k jamce.
Labrum však zůstává pevně fixováno ke kloubní jamce.
II. typ: je charakterizován malou trhlinou a oddělením úponu horního celku
bicepsu a glenoidálního labra od lemu kloubní jamky
III. typ: úplná trhlina glenoidálního labra dislokovaná s intaktní šlachou m. biceps
brachii.
IV. typ: kompletní odtržení labra s dislokací a součastným rotržení měkkých tkání
– šlacha m. biceps brachii (Hudeček, 2009)

Obr. č. 11: SLAP léze (převzato z: http://josephbermanmd.com/diagnosis-treatament-of-the-shoulder/theslap-lesion/)
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Diagnostika
Bolest při tomto poranění se objevuje zejména posterosuperiorně a zhoršuje se při
overhead pohybech. Klinická vyšetření jsou velmi obtížně specifikovatelná, jelikož
bývají často k SLAP lézi přidružené další patologie, jako jsou Impingement syndrom,
instabilita ramenního kloubu nebo patologie rotátorové manžety. Díky tomu se
nejpřesnější diagnostickou metodou stává artroskopie (Manske, 2010).
O'Brien test:
• Vyšetřovaná osoba flektuje paži do 90° s extenzí v loketním kloubu. Následuje
pohyb do addukce 10-15°. Vyšetřující provede vnitřní rotaci paže pacienta
a vyzve jej, aby v této pozici zůstal a současně přitom tlačil směrem do extenze.
Druhou část představuje nastavení končetiny ze stejné pozice do zevní rotace,
ve které má pacient opět setrvat, a vyšetřující vyvíjí tlak směrem do extenze.
Test je pozitivní, jestliže se v první́ části testu objeví bolest v míste
posterosuperiorní linie ramene, která se v druhé části zmenší (Malal, 2013).
Compression-rotation test:
• Vyšetřovaná osoba leží na zádech. Ramenní kloub je v 90°abdukci. Vyšetřující
tlačí ramenní kloub v ose humeru a současně provádí zevní a vnitřní rotaci.
Pozitivní je test, jestliže se při kompresi objeví bolest či přeskočení šlachy dlouhé
hlavy m. biceps brachii (Malal, 2013).
Kibler test:
• Vyšetřovaná osoba může sedět nebo stát. Ruce má v bok s palci směřujícími
dorzálně. Vyšetřující stojí zezadu, jednu ruku má položenou na vyšetřovaném
rameni a druhou ruku na lokti testované strany. Následně vyvíjí tlak do ramene ve
směru osy humeru. Pacient klade odpor proti síle. Pokud pacient udává bolesti na
přední straně ramene, či došlo k přeskočení či lupnutí, test je pozitivní (Manske
et al., 2010).
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1.6.5 Syndrom dlouhé šlachy m. biceps brachii
M. biceps brachii caput longum a zvláště jeho šlacha, je společně s rotátorovou
manžetou zařazena mezi dynamické stabilizátory ramenního pletence. K jejímu
poškození dochází podobným mechanismem jako u impingement syndromu,
a to nadměrným overhead pohybem. Nejčastější problémy vznikají u mladých sportovců
mezi dvacátým a třicátým rokem života. Setkáváme se nejběžněji s tendinitami,
tenosynovitidami, tendonézami a rupturami. Většinou tyto problémy však doprovázejí
primární patologii např. impingement, léze rotátorové manžety či SLAP léze (Tisano et
al., 2016; Wieser et al., 2016).
Tendinitidy

a

tenosynovialitidy

vznikají

mechanickým

přetížením

v subacromiálním prostoru a při nedostatečně včasné léčbě díky nim může dojít
až k ruptuře či avulzi šlachy. Ty jsou pak často spojeny s patoligií celé rotátorové manžety
či instabilitě ramene (Dungl et al., 2014). Tendinóza patřící do skupiny nezánětlivých
postižení je považována za nejčastější postižení dlouhé hlavy m. biceps brachii, zvláště
u hráčů volejbalu (Kolář, 2012). Obecně však můžeme tvrdit, že toto poranění je typické
pro všechny overhead sportovce, kteří přetěžují ramena. Spíše zřídka pak dochází také
k luxaci šlachy ze sulcus bicipitalis. Toto poranění se také může objevit při nadměrné
aplikace kortikoidů do postiženého místa šlachy (Rasyid, 2009). Mechanismus poranění
šlachy však může vznikat také akutním úrazem. Konkrétně když se humerus dostává do
extrémní abdukce a zevní rotace, při níž je vyvíjena nadměrná zátež na rameno. (Rasyid,
2009). Další možností úrazu je pak abdukce s extenzí humeru, což často způsobuje avulzi
šlachy dlouhé hlavy bicepsu. (Kolář et al., 2012).

Klasifikace
Klasifikace dle Habermaier a Walchov:
I.

Šlacha je postižena v proximální části v oblasti tuberculum supraglenoidale
a horní části labrum glenoidale.

II.

Součást poškození rotátorové manžety. Rozděluje se na tendinitidy m. biceps
brachii, subluxace šlachy dlouhé hlavy m. biceps brachii a její ruptury.
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III.

Tendinitidy spojené s rupturou rotátorové manžety:
•

zánětlivá změna z důvodu léze rotátorové manžety, kdy šlacha je podrážděna
fornixem humeri. Šlacha je hypertrofická a bolestivá v zánětlivém procesu,

•

extraartikulárně

dislokována

s

lézí

m.

subscapularis

extraartikulárně dislokována bez léze m. subscapularis,
intraartikulárně dislokována,

•

subluxace se současnou rupturou rotátorové manžety.

IV.

•

Ruptura šlachy dlouhé hlavy m. biceps brachii se současnou rupturou manžety
rotátorů (Habermaier et al.,1987; Tayrose et al., 2015)

Diagnostika
Při problémech bývá bolestivost v anteriorní části ramene v oblasti sulcus
bicipitalis. Často dochází k omezení rozsahu pohybu do vnitřní rotace extenze.
V pozdějších stadiích jsou palpovatelné krepitace šlachy a při ruptuře viditelný úbytek
svalové hmoty (Dungl et al., 2014; Kolář et al., 2012).
Yergasonův test:
• Vyšetřovaná horní končetina zaujímá 90° flexi v loketním kloubu. Pacient je
vyzván, aby současně prováděl flexi v lokti a zároveň supinacii předloktí proti
odporu kladenému vyšetřujícím. Test je pozitivní, pokud pacient pociťuje bolest,
je snížená svalová síla nebo dojde luxaci šlachy ze sulcu. (Kolář et al., 2012)
Speed test:
• Vyšetřovaná osoba provede 90° flexi v ramenním kloubu a uvede předloktí
do supinace s extenzí v lokti. Vyšetřující klade odpor dalšímu pohybu do flexe.
Pozitivní je projev bolestivosti šlachy v průběhu sulcus bicipitalis. Příznak se
objevuje nejčastěji při tendinitidách nebo částečných rupturách (Kolář et al., 2012,
Trnavský, Sedláčková et al., 2002).
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1.6.6 Bankart/ Bony Bankart léze
Jedná se o poranění vzniklé při anteriorní luxaci. Nějčastěji je způsobeno pádem
na abdukovanou a zevně rotovanou horní končetinu. Tlakem hlavice humeru při ní
dochází k odlomení části labra glenoidale či okraje glenoidu a zároveň k natažení,
natržení, nebo i utržení glenohumerálních vazů. Následkem tohoto poranění pak vznikají
predispozice k recidivujícím luxacím. Diagnostika je obtížná a nejlepší volbou je
invazivní vstup do kloubu nebo dokonalé vyšetření zobrazovacími metodami.
Špatná diagnostika nebo strach z operace je pak největším problémem většiny pacientů,
kvůli kterému neprodělají stabilizační zákrok. Díky tomu dříve nebo později dochází
k opakovaným luxacím a subluxacím (Dungl et al., 2014; Kolář et al., 2012; Rajaratman
et al., 2013).

Obr. č. 12: Bony Bankart léze (převzato zhttp://drmillett.com/shoulder-dislocation-vs-shoulderseparation/bony-bankart-lesion/)

1.6.7 ALPSA léze
Jedná se o periostální rukávovitou avulzi předního labra, při níž dochází k
periostálnímu odtržení kloubního pouzdra i s labrem od hrany a krčku glenoidu.
Při současné luxaci je odtržena i celá přední stěna. Stejně jako u předchozího poranění
vzniká častými luxacemi nebo jednorázovou násilnou dislokací humeru (Přikryl,
Sadovský 2007).
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1.7 Klinické vyšetření a diagnostika
1.7.1 Skiagrafie
Jedná se o diagnostickou metodu, kdy se pro zobrazení tvrdých i měkkých tkání
využívá rentgenové záření. To funguje na principu rozdílné hodnoty pohlcení
procházejícího svazku RTG záření v různých tkáních (Žvák et al., 2006). Pro vyšetření
oblastí se složitou anatomií se uplatňují speciální projekce, které umožňují rychlou
detekci úrazů kostních i měkkých tkání (Bohndorf, Kilcoyne, 2002). U kloubních struktur
se také využívá k zobrazení dislokací (Haapamaki et al., 2005). V celkové diagnostice má
skiagrafie omezený význam, neboť může zachytit pouze sekundární změny měkkých
tkání, kterou mohou být považovány za nepřímé poranění skeletu (Vomáčka, 2012).
Při snímkování ramenního pletence se standardně používá pouze jedna projekce
a to AP předozadní. Avšak pro vyloučení veškerých zlomenin a luxací se ve většině
zdravotnických zařízení používají další 3 typy projekcí. Projekce superoinferiorní axiální,
Y laterální skapulární a šikmá axiální. Poslední doplňující projekce je transthorakální
(Edwards, Jones, 2012; Vomáčka, 2012).
•

AP projekce se provádí ve vnější rotaci, jelikož ve vnitřní by se mohla hlavice
humeru jevit jako dislokovaná. Na snímku by měla být zachycena proximální
třetina

humeru,

mediální

konec

klíční

kosti,

dolní

úhel

lopatky

i akromioklavikulární kloub (Edwards, Jones, 2012).
•

Axiální projekce je využívána k hodnocení subluxací a luxací ramenního kloubu
a kostní Bankartovy léze (Goud et al., 2008). Pro získání kvalitních snímků je
nutná alespoň 30-40° abdukce poraněné HK (Bianchi et al., 2004).

•

Y projekce je 45° přední šikmou projekcí (Goud et al., 2008). Tělo lopatky,
processus coracoideus a akromion jsou na snímku postaveny do tvaru písmene Y
(Žvák et al., 2006). Y projekce umožňuje diagnostikovat přední a zadní luxaci
ramenního kloubu, zlomeninu korakoidu, akromia, proximální části humeru
a zlomeninu lopatky (Goud et al., 2008).

•

Šikmá axiální projekce umožňuje diagnostikovat přední a zadní luxaci ramenního
kloubu a také umožňuje přesnou diagnostiku anteroinferiorní části přední hrany
glenoidu a posterokraniální části hlavice humeru (Bianchi et al., 2004).
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•

Transtorakální projekce nevyžaduje pohyb s poraněnou končetinou. Snímek však
díky množství skeletu hrudníku není přehledný (Žvák et al., 2006)
Hodnocení poranění akromioklavikulárního kloubu vychází z AP projekce

a v případě nejasného nálezu se pokračuje zátěžovou AP projekcí (Bianchi et al.,
2004). Pro posouzení zlomenin klíční kosti je pak dostačující AP projekce (Žvák et
al., 2006).

1.7.2 Výpočetní tomografie (CT)
U poranění pletence ramenního se CT vyšetření uplatňuje jako doplňující
zobrazovací metoda v diagnostice poranění skeletu. K průkazu arteriálního poranění je
využívána CT angiografie (dále CTA) a diagnostiku vazů nebo struktur ramenního
kloubu se uplatňuje CT artrografie. Při možnosti provedení vyšetření magnetickou
rezonancí (dále MRI) se ale CT artrografie neprovádí (Bravman et al., 2008; Fritz et al.,
2012). Současným standardem je multidetektorová výpočetní tomografie (dále MDCT)
(Harvey, West, 2012). Její skeny jsou rychlejší, pokrývají větší oblast a jednotlivé řezy
jsou tenčí. Kratší doba záznamu dat pak redukuje pohybové artefakty. Přístroje s 16 a více
řadami detektorů umožňují izotropického zobrazení, což umožňuje vytvářet 3D
rekonstrukce (Haapamaki et al., 2005).
CT se využívá při vyšetřování anatomicky složitých oblastí pohybového aparátu
tehdy, kdy při vyšetření RTG nelze jednoznačně vyloučit zlomeninu nebo přesnější
zobrazení ramenního kloubu (Geijer, El-Khoury, 2006) CT tedy umožňuje detekci
radiologicky okultních zlomenin a přesné posouzení počtu kostních úlomků a jejich
vzájemného postavení. Tyto iformace pak vedou k rozhodnutí, zda indikovat
chirurgickou či konzervativní léčbu (Haapamaki et al., 2005).
Rekonstrukce 3D poskytují přehledné zobrazení a umožňují posouzení
prostorových poměrů, což je důležité pro klasifikaci zlomeniny a plánování operační
léčby. Kromě plánování operační léčby se 3D modely osvědčily také v diagnostice
poranění šlach. Rekonstrukce 3D VRT (volume rendering technique) umožňují detekci
avulzí, částečných ruptur i dislokací šlach. CT vyšetřením lze odhalit také okultní fraktury
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velkého nebo malého hrbolu kosti pažní, korakoidního výběžku, trnu či kloubní jamky
lopatky. Při detekci kostní Bankartovy léze CT přináší přesnější informace o její velikosti,
což později rozoduje o provedení operační léčby. Při CT vyšetření ramenního kloubu
akvizice pokrývá akromioklavikulární kloub, proximální humerus i celou lopatku.
Diagnostika poranění sternoklavikulárního kloubu jsou pak pouze vzácná (Haapamaki et
al., 2005).
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CT angiografie
Cévy bývají poraněny při repetitivních pohybech pouze vzácně, a to zvláště
u struktur horní končetiny (Kalra et al., 2008) Naopak vznikají často v důsledku poranění
skeletu a nemusí být objeveny v první fázi po úrazu (Fleiter, Mervis, 2007).
Jedná většinou o poranění arterie axillaris při traumatech pletence pažního (Doodyet al.,
2008). Podmínkou pro provedení CTA je rychlé intravenózní podání jodové kontrastní
látky následované spirální akvizicí dat MDCT přístrojem (Miller-Thomas, West, Cohen,
2005).
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CT artrografie
CT artrografie je alternativním vyšetřením MRI u pacientů, kteří mají
implantovaný elektrostimulátor inkompatibilní s MRI vyšetřením, kovovové implantáty
v blízkosti postiženého kloubu či klaustrofobii (Fritz et al., 2012; DeFillippo et al., 2010).
CT artrografie je invazivní metoda, vystavující tělo radiačnímu záření, a tím i riziku
vzniku infekce nebo alergické reakce na kontrastní látku (DeCordeiro et al., 2008).
Zobrazení ramenního kloubu nabízí detailní zhodnocení rotátorové manžety,
glenoideálního labra, kloubního pouzdra, glenohumerálních vazů i kloubní chrupavky.
(Fritz et al., 2012). Při poškození labra a kapsuloligamentózního aparátu můžeme odlišit
jednotlivé typy lézí a posoudit jejich rozsah. Pří lezi rotátorové manžety indentifikuje
částečné a úplné ruptury (DeCordeiro et al., 2008).

1.7.3 Ultrasonografie
Touto metodou jsme schopni zobrazit fokusovaně jednotlivé měkké tkáně
pohybového aparátu a zároveň i pod nimi uložené skeletární útvary. Ultrasonografické
vyšetření proto nazýváme muskuloskeletární ultrazvuk. Oproti skiagrafii, CT nebo MRI
je tato metoda výhodná v tom, že není nutné znehybnění vyšetřované oblasti, neboť
ultrasonografie umožňuje zobrazení tkání v reálném čase. To umožňuje dynamické
vyšetření pohybového aparátu v pohybu (Hrazdira, Skotáková, 2004). Gielena (2012)
uvádí, že není vhodnější přístroj pro diagnostiku povrchových lézí měkkých tkání.
Muskuloskeletální ultrazvuk
Z

akutních

traumat

periferního

muskuloskeletálního

systému

jsou

k ultrasonografii indikovány většinou poranění svalů a šlach. Využívá se tak často při
diagnostice ramenního kloubu, u něhož je to dalším doplňkovým vyšetřením po
klinických testech a RTG (Bohndorf, Kilcoyne, 2002). Dynamické vyšetření je velkou
devízou ultrazvukové diagnostiky. Je možné sledovat integritu šlach, jejich poranění
a popřípadě i subluxaci šlachy (Robinson, 2009). Rozeznání jednotlivých degenerativních
změn a odlišení je od částečných ruptur a úplných ruptur bývá velmi obtížné (Keřkovský
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et al., 2008). K nejčastějším poraněním patří poranění rotátorové manžety a šlachy dlouhé
hlavy bicepsu (Mankad et al., 2008).
Svalové poranění dělíme do třech stupňů na: natažení, částečnou a úplnou rupturu.
Ty vznikají nejčastějí v místě přechodu svalu ve šlachu. Jednoduše lze také posoudit
atrofie či hypertrofie svalů, myositis ossificans i svalové hernie (Mankad et al., 2008).
Při diagnostice akutních poúrazových stavů kloubů můžeme ultrazvukem
prokázat hematom či tekutinu v kloubu, a tím vyloučit nebo potvrdit intraartikulární
zlomeniny (Bohndorf, Kilcoyne, 2002). Pro detekce defektů labra či kloubních vazů se
doporučuje spíše MRI nebo CT artrografie. (Klauser et al., 2012).

1.7.4 Magnetická rezonance (MRI)
Magnetická rezonance je další metodou, která rozšiřuje možnosti diagnostiky
poranění svalů, šlach, vazů a kloubů (Gielen, 2012). Má schopnost vytvářet obrazy
s vysokým tkáňovým kontrastem a díky tomu zobrazovat nejen měkké tkáně, ale i některá
poranění skeletu (Hrazdira, Skotáková, 2004). Poskytuje také zobrazení interartikulárních
struktur, což v kombinaci s aplikací kontrastní látky vede velmi přesné diagnostice
(Bohndorf a Kilcoyne, 2002). K MRI vyšetření jsou indikováni spíše pacienti
s přetrvávajícími poúrazovými potížemi (Mikšová, Sladká, 2010).

Nativní MRI
Zobrazení ramenního kloubu se odehrává ve třech rovinách – axiální, šikmé
koronární a šikmé sagitální (Jana, Gamanagatti, 2011). Šikmá koronární je definována
jako rovina paralelní se šlachou m. supraspinatus nebo jako kolmá na glenoideální jamce.
Šikmá sagitální je kolmá na předchozí rovinu a jde paralelně s okrajem glenoidu
(Steinbach, 2008).
Při úrazech ramenního kloubu se nejčastěji přistupuje k vyšetření RTG
a ultrazvukovému vyšetření. Později až při dlouhotrvajících potížích se přistupuje k MRI
(Bohndorf, Kilcoyne, 2002). Touto metodou zle odhalit léze glenoideálního labra,
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ligamentózního aparátu kloubu i poranění rotátorové manžety (Hrazdira, Skotáková,
2004). Jemné ruptury anteroinferiorního labra lze detekovat v ABER (abduction
and external rotation) poloze (Elentruck, Palmer, 2004). Stejná poloha je pak vhodná pro
posouzení spodní plochy šlachy m. supraspinatus a infraspinatus (Strudwick et al., 2011).
ADIR (adduction and internal rotation) poloha je naopak vhodná pro detekci ALPSA
léze. Dále pak k přesnějšímu zobrazení ruptur přední a zadní části labra může pomoci
dynamické vyšetření – střídání vnější a vnitřní rotace (Steinbach, 2008).

Přímá MR artrografie
Přímá MR artrografie je metodou, při níž se kombinuje intraartikulární aplikace
zředěné paramagnetické kontrastní látky či fyziologického roztoku s následnou MRI
(Elentruck, Palmer, 2004). Aplikace tekutiny do kloubní pouzdra vede k distenzi, a tím
i lepšímu zobrazení jednotlivých kloubních struktur. Díky tomu se lépe zhodnocuje
integrita a patologické jevy mezi jednotlivými strukturami (Šprláková-Puková et al.,
2007). K tomuto vyšetření se nejčastěji přistupuje při podezdření na SLAP lézi a při
rupturách horního labra, následně tak můžeme posoudit, zda je poškozena dlouhá šlachy
bicepsu nebo některá ze šlach rotátorové manžety (Elentruck, Palmer, 2004).
Dalším dobře diagnostikovatelným poraněním díky MRI je parciální ruptura rotátorové
manžety (Šprláková-Puková, Repko, Roth, 2004), jelikož přimé vyštření má od nativního
vyšetření relativně vyšší senzitivitu. Poslední poraněním, které diagnosticky obtížné
objasnit, jsou degenerativní a zánětlivé změny či normální anatomické varianty šlachy
nebo artefakty v MR obraze (Roth, 2004).
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1.8 Rehabilitace v poraněních ramenního pletence
1.8.1 Rehabilitace po artroskopických operacích
V následující kapitole uvádím nejčastější rehabilitační postupy u pacientů
po artroskopické operaci ramenního kloubu. Operační zákrok, vzhledem k diagnóze
a zdravotnímu stavu pacienta, se může v některých případech lišit. Správně zvolený
fyzioterapeutický postup závisí na specifičnosti provedení operačního zákroku, věku,
pohlaví, individuálního stavu pacienta a typu poranění. Akutní či degenerativní poranění
je primárním faktorem, který určuje, jakým směrem se následná rehabilitace bude ubírat.
V počátečních fázích po operaci je důležité, aby pacient dodržoval určitá režimová
opatření, která respektují operační výkon a pokyny samotného operatéra. Ten jako jediný
může určit, jak dlouho bude trvat doba rekonvalescence. První fází po operaci je fáze
imobilizace. Ramenní kloub je velmi citlivý na imobilizaci a během několika málo dní
fixace může dojít k omezení rozsahu pohybů. Proto je velmi důležité, aby pletenec byl
imobilizován pouze po nezbytně dlouhou dobu (Kolář 2009).
Při delší imobilizaci pak kloub zaujímá vývojově starší polohu, dochází
k protrakci a elevaci lopatky, retrakci kloubního pouzdra a fascií. Tonické svaly se stávájí
hypertonickými a dochází k jejich zkrácení. U fázických svalů naopak dochází k inhibici
a tím atrofii. Díky zpomalení cirkulace fixované končetiny dochází ke zpomalění
metabolismu. Dochází ke demineralizaci kostí. Jednotlivé buňky nejsou dostatečně
vyživovány, a tím dochází k hromadění metabolitů. To snižuje pH mezibuněčné hmoty
a synoviální tekutiny, což vede ke zhoršení vyživování chrupavky a svalových buněk
(Michalíček, Vacek 2015).
Tyto negativní důsledky by měly být kompenzovány co nejdřívější rehabilitací,
která by měla započíst první dny po operaci. Pro tuto dobu se využívá nejčastěji respirační
fyzioterapie, cevní gymnastika a kondiční cvičení nepostižených částí těla (Michalíček,
Vacek 2015; Kolář 2009; Dvořák 2003).
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Obr. č. 14: Dessaultův obvaz (převzato z: http://www.dvort-medical.cz/novy-e-shop-na-adrese-wwwdvort-cz/zdravotnicke-pomucky/ortopedicke-pomucky/horni-koncetiny/omostabil-orteza-ramennihokloubu-121-200/)

1.8.2 Rehabilitační postup po artroskopii ramenního kloubu
Pokud je artroskopicky provedena subakromiální dekomprese, debridement,
uvolnění kloubního pouzdra a akromioplastika, bývá do druhého týdne indikován závěs
nebo ortéza, která je však předepisována na doporučení operatéra. Cvičit lze v této době
pasivně v závěsu a aktivně zapojovat kočetinu při lehkém cvičení ruky, lokte
a stabilizovat lopatku. Asistovaný aktivní pohyb je povolen ve druhém až šestém týdnu
po operaci, a to pouze do abdukce a zevní rotace se supinací předloktí. V období šest
týdnů až tří měsíců po operaci je pacientovi povolen pohyb v ramenním kloubu všemi
směry i proti odporu (Kolář, 2009; Seroyer et al., 2009).
Pokud se artroskopická dekomprese a burzektomie provádí u impingement
syndromu nebo po kapsulotomii z důvodu zmrzlého ramene, pak není imobilizace
ke zhojení tkáně nutná. Pokud je stav pacienta po opraci bez komplikací, pasivní cvičení
se zahajuje první den po operaci, po vytažení drénu. Aktivní cvičení se zahajuje velmi
brzy vzhledem k pooperačnímu stavu a intenzitě bolesti. Ideální rehabilitací je cvičení
v bazénu, opět s ohledem s ohledem na pooperační komplikace a stav jizev (Přikryl,
Sadovský 2007; Kolář, 2009).
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Při výkonu na rotátorové manžetě, při kterém byla provedena sutura manžety nebo
její reinzerce do hlavice humeru, je nutno v pooperačním období minimálně šesti týdnů
dodržovat zákaz aktivního stahu reinzerovaných svalů (zakázána je hlavně aktivní
abdukce a flexe). Končetina je fixována v Gilchirstově nebo Desaultově ortéze v 60°
abdukci. Povoleno je pouze pasivní cvičení s fyzioterapeutem a cvičení na motodlaze.
Poté lze zahájit aktivní cvičení s dopomocí, cvičení v bazénu – opět s ohledem
na pooperační komplikace a stav jizev. Pokud nenastanou komplikace, po třech měsících
může pacient vykonávat běžné aktivity, sportovní aktivity jsou posuzovány indviduálně
podle stavu, většinou jsou povoleny po půl roce až roce (Přikryl, Sadovský, 2007; Kolář,
2009; Robinson et al., 2017).
Po tenodézách dlouhé hlavy bicepsu záleží délka imobilizace na věku pacienta
a operatérovi. U mladších jedinců bývá indikován Gilchristův závěs na čtyři týdny spolu
s pasivním cvičením v ramenním kloubu a lokti. Většinou po čtyřech týdnech je dovoleno
aktivní cvičení flexe v lokti i proti odporu. Po čtyřech měsících je možná plná overhead
aktivita. Ve vyšším věku je vysoká pravděpodobnost ztuhnutí ramene, proto začíná
rehabilitace hned druhý pooperační den s vyloučením aktivní flexe v lokti proti odporu.
Cvičení flexe v lokti proti gravitaci je možné vzhledem k synergii krátké hlavy m. biceps
brachii a m. brachialis (Osti et al., 2012; Přikryl, Sadovský 2007).
U artroskopických stabilizací záleží na typu instability a množství poškozené
tkáně. Po operaci je indikována ortéza/závěs k vyloučení zevní rotace a abdukce.
Poté je povoleno pasivní a stabilizační cvičení, následně cvičení s dopomocí a aktivní
cvičení, ve kterém se přidává nakonec i zevní rotace v abdukci, což je posledním
kontraindikovaným pohybem po stabilizačních operacích. Plná zátěž bývá indikována
v období mezi osmým a dvanáctým týdnem po operaci. Overhead aktivity jsou povoleny
po půl roce (Kolář, 2009; Ma et al., 2012).

1.8.3 Fyzioterapie po ukončení imobilizace
K obnovení plné funkčnosti ramene je potřeba zaměřit fyzioterapii na zvýšení
rozsahu pohybu, snížení nocicepce, úpravu svalových dysbalancí, správné provedení
pohybových stereotypů a zvýšení svalové síly. Intenzitu cvičení přizpůsobujeme
subjektivním pocitům a bolesti v rameni nebo v lokti (Kolář 2009; Michalíček, Vacek,
2015).
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Po bezproblémovém zhojení pooperační rány je velmi důležitou částí terapie péče
o jizvy a uvolnění měkkých tkání – povrchových i hlubších struktur (vazivové struktury
kůže, podkoží a fasciie). Poté, co jsou uvolněné vazivové struktury, je fyzioterapie
zaměřena na uvolňování hypertonických a posilování svalů hypotonických (Michalíček,
Vacek 2015).
Další postup při terapiích záleží na velkém množství faktorů, které musí terapeut
vždy zohlednit. Jde o předoperační stav pacienta, operační postup, průběh a délku
rekonvalescence, druh overhead sportu, ke kterému se pacient vrací, věk, pohlaví a další.
Metody, které terapeut využívá, jsou například myoskeletální a myofasciální techniky
(měkké techniky), mobilizační a manipulační techniky, relaxační techniky, metody
založené na neurofyziologickém podkladě a další speciální, které jsou uvedeny
v následující kapitole.

1.8.4 Speciální fyzioterapeutické postupy
Kinesiotaping
Autor metody doktor Kenzo Kase vynalezl pružný textilní materiál ze 100 %
bavlny, který je voděodolný, prodyšný a neomezuje volný pohyb. Dává pasivní podporu
pohybovým segmentům, ale nezamezuje pohybu a průtoku krve. Podle způsobu nalepení
pásky na kůži dochází k reflexnímu ovlivnění nejen kůže, ale i svalů, vazů a kloubů.
Tahem pásky dojde ke zvrásnění a elevaci kůže, což zvětšiuje intersticiální prostor
podkoží dochází k snížení tlaku na nociceptory. Díky tomu dojde k lepšímu průtoku krve
podkožím a nastartování autoreparačních mechanismů, (Michalíček, Vacek 2015;
Kumbrink, 2014). Tejpování ramene vytváří ve většině případů inhibici hypertonických
svalů. Dále díky napětí tejpů odlehčuje segmenty a tím podporuje mechanismus pohybu.
Bez ohledu na zdroj bolesti ramen pomáhá tejpování výrazně snížit bolesti (Kolář et al.,
2012).
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Bazální podprogramy (koncept J. Čápové)
Tento koncept vychází z teorie, že genetické informace postulárních funkcí
a lokomoce jsou uloženy v genech, které se mohou spouštět při určitých aktivujících
a deaktivujících faktorech. Aktivátorem bývá kombinace aferentních vjemů z nastavení
výchozí polohy jedince společně s motivací k pohybu. Aferentními podněty jsou opěrné
body těla o podložku a pohyb je realizován na základě geneticky preformovaných
pohybových stereotypů. Ty jsou dle Čápové nazývány bazálními programy
a podprogramy. Aktivátory bazálních programů se facilitují v přesně daném pořadí,
podobně jako jsou zapojovány při vývoji jedince. Součástí správné stabilizace je
vyvážená aktivace a tonus antagonistů a proprioceptivní informace z centrovaných
kloubů (Čápová, 2016).
Dle konceptu se provádí manuální centrace obou ramenních kloubů.
Po počátečním oslovení co největšího počtu receptorů se přidává technika komprese
hlavice humeru do středu jamky a technika trakce kloubních plošek. Obě techniky lze
provádět v supinační i pronační poloze těla. Vleže na zádech postura těla imituje posturu
tříměsíčního dítěte, přičemž k nastavení atitudy jsou využity různé pomůcky. Centrace
ramenního kloubu se stane pro pacienta nepříjemnou a vyvolání nocicepce vede k aktivní
obraně svalů kolem glenohumerálního kloubu. To způsobí ideální držení hlavice humeru
vůči jamce aktivací bazálních podprogramů v CNS (Čápová, 2016).

Stabilizační cvičení s pomůckou Propriomed
Propriomed je neuroortopedická oscilační tyč, která prostřednictvím kmitavých
pohybů o určité frekvenci ovlivňuje svalovou aktivitu. Snaží se vzájemně zapojovat
do interakce agonisty a antagonisty, a tím zlepšovat muskulární koordinaci (Spáčilová et
al., 2005; Kempf et al., 2008). Synergická aktivace svalů je klíčovým prvkem pro
ekonomickou posturální stabilizaci, neboli aktivní držení postury proti gravitaci (Puta,
Herbsleb, 2005). Využívá se často u nestabilit ramenního pletence, chornických luxací,
subakromiálních bolestí či pooperačních stavech (Spáčilová et al., 2005).
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Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)
Metoda doktora Kabata usnadňuje reakci nervosvalového mechanismu na základě
proprioceptivních podnětů. Neurofyziologický princip PNF vychází ze zásady, že mozek
„uvažuje“ v pohybech, a ne v jednotlivých svalech. Vychází z pohybů běžného života,
tedy pohybů syntetických. Pohyby jsou uspořádány do sdružených pohybových vzorců,
pohybů se účastní celé svalové skupiny a pohyb se děje v několika kloubech a rovinách
současně. Facilitační pohybové vzorce mají diagonální a spirální charakter, který
odpovídá jejich topografii. Vzorce se mohou provádět pasivně s dopomocí, aktivně nebo
proti odporu. Techniky PNF lze rozdělit na techniky posilovací a relaxační. Princip
iradiace svalové aktivity se využívá k facilitaci oslabených svalů.
Pro terapii a cvičení ramenního pletence je pak doporučováno využívat pohyby,
které člověk využívá často v běžném životě. Tyto pohyby mají zpravidla diagonální
povahu, obsahují rotační složku a probíhají ve více rovinách současně. V souvislosti
s luxací ramenního kloubu a snaze o znovuzískání jeho stability jsou využívány techniky
1. a 2. diagonály pro HK, dále rytmická stabilizace a stabilizační zvrat (Bednařík,
Kadaňka, 2000; Kolář 2009; Holubářová, Pavlů 2007).
Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)
Koncept DNS využívá programů zrajících během posturální ontogeneze,
ipsilaterálního a kontralaterálního vzoru lokomoce, centrace kloubů, opěrné funkce
a odporu proti plánované hybnosti. Terapie začíná aktivací hlubokého stabilizačního
systému páteře a trupu, které společně vytvářejí základ pro další pohyb. Principem je
ovlivnění funkce svalu v jeho posturálně lokomoční funkci a následné zařazení do
biomechanických řetězců. Důležitou roli má řídící funkce CNS. Pro provedení určitého
pohybu musí být aktivovány svaly, které daný pohyb vykonávají, ale také svaly, které
zajišťují stabilitu potřebnou pro jeho provedení. Koaktivace je součástí každého pohybu
a poskytuje kloubní stabil (Kolář, 2009).
Například v terapii impingementu rotátorové manžety nestačí pouhá mobilizace
a protahování glenohumerálního kloubu, ale důležité je najít pravou přičinu v koordinaci
svalů, které zajišťují posturální stabilizaci během pohybu v ramenním kloubu. Samotné
poruchy v kinematickém řetězci následně podněcují k nedostatečné stabilizaci lopatky,
omezenému pohybu horní končetiny a nepříznivě ovlivňují i pohyblivost a stabilitu trupu.
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Sportovní trénink by se proto měl zaměřit na globální koordinaci synergistů nezbytných
pro pohyb (Frank, 2013)
Vojtova reflexní lokomoce
Zakladatelem metody je český neurolog Václav Vojta. Princip této metody je
založen na vývojové kineziologii, ve které je využíváno statických vývojových etap
a způsobů, díky kterým dochází k přechodu z jedné polohy do druhé. Obsahuje tři části –
automatické řízení polohy těla, vzpřímení trupu proti gravitaci a fázickou pohyblivost,
realizovanou kráčivým či úchopovým pohybem končetin. Základem metody je reflexní
plazení, reflexní otáčení a proces vzpřimování. Tlakem jsou stimulovány zóny na trupu
a končetinách, při kterých dochází ke změně držení těla nebo pohybu. Jsou přítomné
vegetativní reakce, které se projevují pocením, zčervenáním kůže a změnou dýchání.
Cílem terapie je aktivovat fyziologický průběh pohybů, aktivovat svaly a správně
je zapojit do fyziologických řetězců bez patologických a náhradních vzorů. Zlepšení
postury, koordinace, rovnováhy a ovlivnění vegetativních funkcí a dýchání (Kolář 2009;
Pavlů, 2002). U postižení ramene se Vojtova metoda využívá k aktivaci manžety rotátorů
a dolních fixátorů lopatek. Nejprve se zapojuje svalstvo v reflexním otáčení, poté
v reflexním plazení nebo 1. pozici vzpřimování. Jednotlivé pozice se dají modifikovat dle
aktuálního rozsahu pohybu v kloubech pletence ramenního. Po utlumení bolesti a zlepšení
koaktivace svalstva nestabilního pletence se zařazuje také nákročná fáze z Vojtovy
metody (Kolář, 2009).

1.9 Fyzikální terapie
Fyzikální terapie je charakteristická pro své cílené využití mechanické, tepelné,
elektromagnetické a světelné energie. Působí převážně aferentně, a to na vysoké etáže
nervového sytému. Toto působení je sprostředkované díky ovlivnění receptorů
(mechankoreceptorů, termoreceptorů, chemoreceptorů, fotoreceptorů a nociceptorů),
které se významnou měrou podílí na zpětnovazebné nastavení reparačních mechanismů
organismu (Poděbradský, Poděbradská 2009).
Samotná indikace pro vhodně zvolenou fyzikální terapii vychází nejen z diagnózy
pacienta, ale také z jeho momentálních klinických příznaků. Jednotlivé terapie pak
můžeme rozdělit podle požadovaných účinků (analgetický, disperzní, myorelaxační,
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myostimulační, trofotropní, antiedématozní). Veškeré terapie musí být zohledněny
jednotlivými kontraindikacemi poranění (Poděbradský, Poděbradská 2009).

Obecné kontraindikace:
•

manifestní kardiální nebo respirační insuficience, primární ložiska TBC a tumorů,

•

horečnaté stavy, hemoragické diatézy (neplatí pro negativní termoterapii),

•

kardiostimulátor v proudové dráze (neplatí pro fototerapii a hydroterapii),

•

gravidita (neplatí pro hydroterapii a elektroterapii mimo oblast břicha a pánve),

•

celková kachexie (neplatí pro aplikaci TENS v terminálním stádiu rakoviny
a nejšetrnější formy hydroterapie),

•

kovové předměty v proudové dráze (neplatí pro fototerapii, hydroterapii a u předmětů
diamagnetických kovů pro magnetoterapii),

•

v místě aplikace přítomnost jizev, změna trofiky kůže a porucha citlivosti (relativní
kontraindikace).

Kryoterapie
Při této terapií dochází k ochlazování měkkých tkání, což zapříčiňuje
vazokonstrikci,

podráždění

chladových

receptorů

a

tím

snížení

dráždivosti

gamareceptorů a vyplavení endorfinů utlumujícívh bolest. Aplikace chladu se provádí
přikládáním kryosáčků či přístrojově na dobu až 20 minut, po které musí následovat fáze
hyperemie. (Poděbradský, Poděbradská, 2009).

Träbertovy proudy
Jedná se o pulzní monofázický pravoúhlý proud působící na kortiko-subkortikální
úrovni s frekvencí 142,9 Hz, délkou impulzu 2 ms a pauzou 5 ms. Aplikace se provádí
pomocí elektrod transvertebrálně do oblasti EL2, o subjektivní intenzitě podprahově
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algické. Doba aplikace se pohybuje okolo 15 min, (Poděbradský, Poděbradská, 2009;
Poděbradský, Vařeka 1998).

Kombinovaná terapie
Jedná se o kombinaci ultrazvuku s kontaktní elektroterapií (např. TENS nebo DD
proudů), kdy je ultrazvuková hlavice použita jako indiferentní elektroda. K odstranění
trigger – pointů se používá: TENS kont. 100 Hz, ultrazvuk 3 MHz, pro diagnostiku a PIP
1:2 pro terapii, 0,5 W, semistatická metoda aplikace, subjektivní intenzita v místě TrPs
prahově motorická, bez TrPs prahově senzitivní, indiferentní elektroda (6x8cm). Doba
aplikace 1-2 min na každý TrPs, (Poděbradský, Poděbradská, 2009).

Pozitivní termoterapie
Nejčastěji se využívá horká rolka, aplikace parafínu, peloidů, soluxu, krátkovlnné
a mikrovlnné vysokofrekvenční diatermie (Michalíček, Vacek, 2014).

Tetrapolární aplikace sf proudů – dipólové vektorové pole „HAND“
Cílem aplikace je analgezie a myorelaxace, uložení elektrod okruhu A – 1. na
přední část m. deltoideus, 2. mediálně od mediální hrany lopatky. Okruh B – 1. na zadní
část m. deltoideus, 2. pod mediální stranu klíční kosti. Zacílení dipólu – AMP 50 Hz,
spectrum 0, intenzita nadprahově senzitivní, otáčíme dipólem, dokud nenajdeme místo
bolesti, poté nastavíme AMP 50 Hz, spectrum 50 Hz, sweep time 3 s contour 33 %,
subjektivní intenzita pro 50 Hz prahově motorická a pro 100 Hz nadprahově senzitivní,
(Poděbradský, Poděbradská, 2009).
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Pulzní nízkofrekvenční magnetoterapie
Využívá magnetickou složku a elektromagnetického pole, což podporuje hojení
všech tkání (svalů, vazů, kostí, PNS i CNS), zlepšuje regeneraci, urychluje kaskádu
zánětlivých dějů. Cílem je hyperémie, disperzní a analgetický účinek. Použijeme
prstencový aplikátor o průřezu 40 cm, působíme tedy na C-Th oblast, rameno a úzkou
oblast páteře. Frekvence 50 Hz, intenzita 1 – 8 mT, step 1 mT ob 2 dny, doba aplikace 10
až 30 min (Poděbradský, Poděbradská, 2009; Michalíček, Vacek, 2014).

Laseroterapie
Využívá vysoké energie elektromagnetického záření vlnové délky 540–690 nm.
Jedná se o monochromatické, polarizované, koherentní a nondivergentní záření. Aplikuje
se bodově na TrPs a jizvy nebo plošně formou laserové sprchy a scannerů, nad
hyperalgickými zónami a bolestivými tkáněmi. Účinky jsou termické a fotochemické,
dochází k podpoře regenerace struktur. K povrchové aplikaci (průnik 2-3 mm) využíváme
vlnovou délku 670–780 nm, k průniku do hloubky tkáně (5-7 cm) využíváme vlnovou
délku 780-830 nm. Frekvence laserového záření má působit při 5 Hz stimulačně, při 8 Hz
antiedématózně a při 10 Hz tlumivě-analgeticky. Na akutní jizvy se používá energetická
hustota 3-5 J/cm2, na reflexní změny ve svalech a entezopatie 8-15 J/cm2. Frekvence
aplikace u akutních stavů denně, u chronických 2-3 x týdně (Michalíček, Vacek, 2014;
Poděbradský, Poděbradská, 2009).

Ultrasonoterapie
Hlavní devízou UZ je disperzní účinek na vazivově kloubní úrovni, ovlivňující
synovii a amorfní hmotu. Aplikace je dynamická, nosná frekvence 3 MHz, ERA 4 doba
aplikace 6–8 min. Aplikace UZ urychluje resorpci otoku a hematomů (Poděbradský,
Poděbradská, 2009).
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1.10 Konzervativní léčba
Pokud se lékař na základě vyšetření rozhodne pro konzervativní léčbu,
je indikována fixace postižené končetiny ortézou nebo závěsem na delší dobu než při
operačním řešení. Postup opět v závisí velkém množství faktorů, stejně jako u operační
léčby – mechanismu úrazu, věku, pohlaví, zdravotním stavu a kondici pacienta před
úrazem a dalších. Další postupná rehabilitace a návrat do sportovní aktivity, se pak velmi
podobá pooperační fázi s tím rozdílem, že pacient pacient nezačíná od uplného začátku.
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2

CÍLE A ÚKOLY PRÁCE, HYPOTÉZY

Hlavním cílem této práce bylo pomocí literální rešerše přehledně zpracovat
problematiku poranění ramenního kloubu u overhead sportovců. Účelem tedy bylo
přehledně prezentovat problémy „sportovního ramene“, nastínit řešení těchto problémů
a díky analýze, získané od lékařů z celé České republiky, navrhnout nejideálnější postup
po poranění ramenního kloubu. Zároveň všechny tyto informace následně porovnat
s trendy používanými v zahraničí. Pro splnění výše uvedeného byly stanoveny úkoly
práce, výzkumné otázky a následně sestaveny pracovní hypotézy.
Hypotézy byly sestaveny na základě studia dostupných literárních pramenů, které
se zabývají podobnou tématikou vzhledem ke stanoveným cílům a úkolům diplomové
práce.

2.1 Úkoly práce

• Přehledné zpracování literarní rešerše zabývající se danou problematikou.
• Analýza nejčastějších akutních poranění a chronických obtíží u overhead
sportovců.
• Sestavení specifického dotazníku, umožňující shromáždění dat od lékařů.
• Oslovení specifické skupiny lékařů, kteří se specializují na poranění ramenního
kloubu u overhead sportovců, za účelem spolupráce k vytvoření diplomové práce.
• Analýza operativního a konzervativního řešení poranění u overhead sportovců.
• Doporučení postupů pro nejlepší průběh pooperačního stavu rehabilitační péče
• Sestavení a vyhodnocení hypotéz na základě prostudované literatury
• Zpracovat, interpretovat a diskutovat zjištěné výsledky
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2.2 Výzkumné otázky

•

Odkud se pacienti nejčastěji dozvídají o odborné péči?

•

Jaké jsou celkové počty pacientů, kteří v důsledku provozování overhead
sportů zraní?

•

Je častější konzervativní než operační léčba?

•

Které overhead sporty jsou nejčastější příčinou úrazů sportovců?

•

Jaké úrazy se nejvíce vyskytující u overhead sportovců?

•

Liší se pooperační metody vzhledem k jednotlivým overhead sportům?

•

Předepisuje lékař pacientům předoperační rehabilitace?

•

Které mechanismy úrazů se objevují nejčastěji v overhead sportech?

•

Je typická lateralita pro úrazovost?

2.3 Stanovení pracovních hypotéz
Pro potvrzení hypotézy byla stanovena hranice 70 %.
H1 – Předpokládám, že celkový počet pacientů s poraněním způsobeným overhead
sportech meziročně vzrůstá.
H2 – Předpokládám, že nejčastějším poraněním diagnostikovaným při overhead sportech
je SLAP léze.
H3 – Předpokládám, že lateralita při overhead sportech je předurčujícím faktorem
k poranění ramenního kloubu.
H4 – Předpokládám, že míčové sporty jsou nejčastější overhead sporty, při kterých
dochází k poranění ramenního pletence.
H5 – Předpokládám, že rehabilitační péče po poranění v overhead sportech by se měla
řídit pokyny fyzioterapeuta.
H6 – Předpokládám, že před operačním řešením poranění ramenního kloubu vždy
předchází rehabilitační péče.
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2.4 Metodika práce
2.4.1

Metodický postup u teoretické části

Teoretická část diplomové práce je zpracována formou literární rešerše na základě
informací dostupných z českých a zahraničních literárních a informačních zdrojů. Data
z nich jsou pak shromážděna a roztříděna v teoretické části podle obsahu do kapitol
a subkapitol. Na základě teoretických práce byl vytvořen dotazník, který je popsán
v dalších částech metodiky práce.
Kritériem pro vyhledávání literárních zdrojů jsou jazyky: anglický jazyk a český
jazyk. Informační zdroje pro vyhledávání dat jsou oborové bibliografie, referátové
časopisy, online a offline databáze, katalogy knihoven, webové stránky; učebnice,
příručky, významné monografie; periodika (tituly odborných časopisů, elektronických
konferencí, novin, ročenek); výzkumné a vývojové zprávy, diplomové, rigorózní
a disertační práce; elektronické dokumenty (CD-ROM, online dokumenty přístupné
prostřednictvím Internetu). Všechna data jsou validní, a to díky přesné citaci
informačních zdrojů pod normy ČSN ISO 690:2011. Věškeré vyhlédávání odkazů
a článků k uvedené problematice je vybudováno na vyhledávání pomocí klíčových slov.
Klíčové slova pro český jazyk: pletenec ramenní, overhead sporty, artroskopie,
biomechanika, poranění, rotátorová manžeta, SLAP léze, přetížení ve sportu, míčové
sporty, lateralita, biomechanika, fyzioterapie, zobrazovací metody, rehabilitace,
impingement syndrom, multidirekcionální netabilita, operace, imobilizace
Klíčové slova pro anglický jazyk: shoulder girdle, overhead sports, arthroscopy,
biomechanice, injury, rotator cuff, SLAP lesion, overloading in the sport, ball sports,
laterality, biomechanice, physical therapy, imaging methods, rehabilitation, impingement
syndrom, multiderectional instability, operation, imobilization
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2.4.2

Charakter výzkumu

Výzkum měl charakter meta – analýzy, která zkoumala poranění v overhead
aktivitách prostřednictvím lékařů, zabývajících se touto problematikou.
Pro účel tohoto výzkumu byl vytvořen nestandardizovaný dotazník (viz. příloha),
který byl stanoven na základě prostudované literatury a výzkumných otázek. Nejprve
jsme postupně sestavili klíčové výzkumné otázky, které následně doplnily podotázky
k dáné problematice. Jednotlivé soubory otázek pak byly uspořádány podle okruhů
našeho výzkumu. Vše bylo zaneseno do internetového portálu www.vyplnto.cz, kde
následně byl vygenerován individuální odkaz s dotazníkem.
Samotný dotazník obsahoval průvodní dopis s identifikací otázek pro
respondenty. Na každé následující stránce s otázkami byly kontaktní údaje v případě
nejasností v dotazníku. Otázek bylo celkem 23 s jednou podotázkou. První část, otázka
1–3, obsahovala profesní identifikaci respondentů (nejvyšší dosažené vzdělání, počet let
specializace a samotnou odbornou specializaci). Druhá část, otázky 4–6, se tázaly
respondentů na předoperační a operační obtíže, rehabilitaci a jednotlivé problémy
pacientů. A třetí část, otázky 16–24, byly poté zaměřeny na rehabilitační část. V dotázníku
je 9 otázek polouzavřených, 7 vypisovacích, 5 seřazovacích a 3 uzavřené.
Všichni respondenti obdrželi dotazník emailem na konci roku 2017 s průvodním
dopisem a instrukcemi k vyplnění. Do března roku 2018 měli možnost vyplnění na online
webu.

2.4.3

Charakteristika výzkumného souboru

Výzkumným souborem byla skupina lékařů, kteří se dlouhodobě specializují
na problematiku ramenního kloubu nejen u sportovců. Jednotliví lékaři byli vytipováni
na základě kontatků mezi samotnými lékaři i doporučení od vrcholových sportovců
s předchozími problémy s ramenním kloubem. Dále některé kontakty byly získány
prostřednictvím SSTA – Společnost pro sportovní traumatologii a artroskopii. Celkem
bylo výbráno 46 lékařů, jenž se touto problematikou zabývají. Na dotazník odpovědělo
36 z nich, což činí 69,23 % z celkového počtu. Všech 36 nashromážděných dotazníků
bylo zpracováno a vyhodnoceno. Všichni respondenti byli anonymní.
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2.4.4

Vymezení výsledků práce

Výsledky výzkumu jsou platné pro lékaře s dokončeným lékařkým vzděláním
pracujících na území ČR. Jejich atestace by měla obsahovat ortopedický kmen – obor
ortopedie a jejich specializace by se měla zaměřovat na operace ramenních kloubů. Doba
specializace není rozhodující.

2.4.5

Omezení výsledků výzkumu

Výzkum je omezen na overhead sportovce, kteří měli v lekařské historii problém
či poranění ramenního kloubu.
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3

VÝSLEDKY

Na dotazník odpovědělo 36 respondentů z celkového počtu 46 oslovených, což
činí 69,23 % z celkového počtu. Všech 36 nashromážděných dotazníků bylo zpracováno
a vyhodnoceno. Všichni respondenti byli anonymní.

3.1 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů

Graf č.1: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů

Nejvyšší dosažené vzdělání všech 36 respondentů bylo MUDr. Dalších
10 respondentů z celkového počtu absolvovalo postgraduální studium Ph.D. a 3 z nich
byl udělen titul docent za vědecko-pedagogickou činnost.
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3.2 Graf znázorňující nejčastější ortopedickou specializaci respondentů

Graf č. 2: Graf znázorňující nejčastější ortopedickou specializaci respondentů

Nejčastější specializací respondentů se stala problematika ramenního kloubu,
kterou potvrdilo všech 36 dotazovaných. Následoval kloub kolenní s 33 respondenty,
kloub kyčelní 17 respondentů. Předposlední byl kloub hlezení s 9 respondenty a poslední
byl kloub loketní se 6.

3.3 Průměrná doba specializace na operace ramenního kloubu

Graf č. 3: Průměrná doba specializace na operace ramenního kloubu

Průměrná doba specializace všech 36 respondentů na operace ramenního kloubů
byla 14,6 let.
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3.4 Výsledky týkající se získání informací o možnosti specializované
lékařské péči

Graf č. 4: Výsledky týkající se získání informací o specializované lékařské péči

Nejčastěji se podle respondentů dozvídají pacienti o specializovaných lékařích od
bývalých pacientů, což uvedlo 25 respondentů (70%). Dalším zdrojem informací byl
spádový ortoped 22 repondentů (61%) a fyzioterapeut 21 respondentů (58%). Stejnou
váhu informavanosti pak repondenti uvedli u obvodního lékaře a klubového lékaře 15
responcí (42%). Následovaly webové stránky, které označilo 10 respondentů (28%)
a poslední bylo označeno doporučení od rehabilitačního lékaře – 7 responcí (19%).
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3.5 Výsledky týkající se celkového počtu pacientů přijatý pro poranění
ramenního kloubu při overhead aktivitě za roky 2015–2017.

Graf č. 5: Výsledky týkající se celkového počtu pacientů přijatý pro poranění ramenního kloubu při
overhead aktivitě za roky 2015–2017.

Celkový počet pacientů přijatých s poraněním ramenního kloubu byl za rok 2015
2635, přičemž průměrně každý respondent ošetřil 73 pacientů. Za rok 2016 se celkový
počet zvýšil o 9,87 % na 2895 a průměr 80 pacientů. A za rok 2017 vzrostl tento počet na
3069 s průměrem 85 pacientů na repospondenta, tedy o 16,47 % oproti roku 2015 a o 6,
01 % oproti roku 2016.
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3.6 Počty pacientů, kteří se museli po předchozím vyšetření podrobit
operačnímu zákroku za roky 2015-2017

Graf č. 6: Celkový počet operovaných pacientů v letech 2015–2017

V roce 2015 se z celkového počtu 2635 pacientů muselo 834 pacientů podrobit
operačnímu řešení poranění (31,65%), což průměrně tvoří 23 pacientů na 1 respondenta.
V roce 2016 tento průměr vzrostl, a to na 26 pacientů, kdy z 2895 pacientů muselo být
operováno 940 pacientů (32,45%). V roce 2017 se pak počet operací zvýšil na 1018
33,17%) z celkového počtu 3069 přijatých pacientů s průměrem 28 pacientů na
respondenta.
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3.7 Celkový počet pacientů podstupující otevřenou operaci ramenního
kloubu za období 2015–2017

Graf č. 7: Otevřené operace ramenního kloubu v letech 2015–2017

Z celkového počtu operovaných pacientů v roce 2015 (834), museli lékaři provést
47 otevřených operací ramenního kloubu, což je 5,64 % operací. Toto číslo se zmenšilo
v roce 2016, kdy z 940 pacientů bylo operováno otevřeným způsobem pouze 39 pacientů,
4,15 % pacientů. A v roce 2017 se toto procento snížilo na 3,43 %, když z 1018 pacientů
takto bylo operováno 37.
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3.8 Počet pacientů vyžadujících reoperaci za roky 2015–2017

Graf č. 8: Počet reoperací pacientů za roky 2015–2017

Reoperaci se v roce 2015 muselo podrobit 73 pacientů, což činí 8,75 % pacientů.
V roce 2016 se procento snížilo na 6,17 %, když muselo být reoperováno 58 pacientů.
A v roce 2017 toto číslo naopak vzrostlo na 67 pacientů tedy 6,58 %.
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3.9 Lateralita u poranění ramenního kloubu u overhead sportovců

Graf č. 9: Lateralita u poranění ramenního kloubu

Všech 36 respondentů odpovědělo, tedy 100 %, že poranění při overhead sportech
je častější na dominantní končetině.
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3.10 Zastoupení overhead sportů u poranění rammeního kloubu

Graf č. 10: Nejčastějí zastoupení sportů u poranění ramenního kloubu

Nejčastějším sportem, který uvedli respodenti, zodpovědným za poranění
ramenního kloubu je volejbal a to 83,33 % což napsalo 30 respondentů. Následuje s 41,67
% plavání, házená a tenis, tedy 15 respondentů. Dalšími sporty pak jsou baseball/softball
s atletikou 9 respondentů 25 %, gymnastika 4 response 11,11 %, 2 response squash 5,55
% a poslední lezení 1 response 2,78 %.
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3.11 Nejčastější poranění ramenního kloubu u overhead sportů

Graf č. 11: Nejčastější poranění ramenního kloubu u overhead sportovců

Nejčastějším poraněním ramenního kloubu u overhead sportovců je SLAP léze,
uvedlo 100 % (36) respondentů. Druhým nejčastějším poraněním 91,66 % respondentů
(33) je parciální léze či léze rotátorové manžety, následuje Bankart a Bony Bankart léze
s 83,33 % respondentů (30) a na čtvrtém místě je impingement syndrom s 66,67 %
respondentů (24). Další poranění již nejsou tak častá. Tendinitida rotátorové manžety se
objevuje u 41,67 % respondentů (15), bursitida subacromiální bursy u 30,56 %
respondentů (11), ALPSA léze u 22,22 % respondentů (8), HAGL léze 19,44 %
respondentů (7), Bennetova léze 8,33 % respondentů (3) a léze bicipit. šlachy
multidirekcionální nestabilitou označilo po 1 respondetovi tzn. 2,78 %.
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3.12 Konkrétní předoperační rehabilitace

Graf č. 12: Předepisování konkrétní předoperační rehabilitace u poranění ramenního kloubu.

Na otázku, zdali respondenti předepisují konkrétní předoperační rehabilitaci
u poranění ramenního kloubu, odpovědělo „ano“ 22 respondentů (61%) a „ne“ 14
respondentů (39%).
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3.13 Doporučené předoperační rehabilitační techniky

Graf č. 13: Doporučené předoperační rehabilitační techniky

Nejčastější rehabilitační technikou, kterou respondeti doporučují a předepisují,
je posilování svalů ramenního kloubu. To uvedlo 15 respondentů, tedy 68,18 %. Další
byla centrace ramenního kloubu, kterou uvedlo 13 respondentů 59,09 %. Poté
následovalo vyrovnání dysbalancí a posílení trupového svalstva, shodně je uvedlo 7
dotazovaných 31,81 %. Následovalo doporučení na rehabilitace dle fyzioterapeuta
a diagnózy 3 response, 13, 63 %. 2 dotazovaní odpověděli odporové cvičení s therabandy,
9,09 %. A na posledním místě byly další metody, které byly zastoupené v jednom
dotazníku: Flowin, TRX, rázová vlna.
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3.14 Zobrazovací diagnostická metoda s největší výpovědní hodnotou pro
poranění u overhead sportů

Graf č. 14: Zobrazovací techniky s nejvýšší výpovědní hodnotou pro respondenty

Podle dotazníků vyplněnými respondenty má největší výpovědní hodnotu
zobrazení pomocí MRI, jenž zařadili respondeti na první místo s průměrem 1,1. Druhé
místo obsadilo vyšetření pomocí CT s průměrem 2,7. Třetí největší výpovědní hodnotu
má pro respondety USG s průměrem 2,8 a nejnyžší výpovědní hodnotu měl pro
respondenty RTG s průměrným zařazením 3,5.
MRI – 1. [35x – 97,2 %], 4. [1x - 2,8 %] = průměr 1,1
CT – 2. [17x – 47,2 %], 3. [14x – 38,9 %], 4. [5x – 13,9 %] = průměr 2,7
USG – 1. [1x – 2,8 %], 2. [10 – 27,8 %], 3. [21x – 58,3 %], 4. [4x – 11,1 %] = průměr
2,8
RTG – 2. [9x – 25 %], 3. [1x – 2,8 %], 4. [26x – 72,2 %] = průměr 3,5
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3.15 Subjektivní nejčastější poranění pacientů v overhead sportech

Graf č. 15: Subjektivně nejčastější poranění pacientů v overhead sportech.

Nejčastěji za respondenty přicházejí pacienti s chronickými bolestmi ramenního
kloubu, v průměrném pořadí 1,4. Druhým nejčastějším je spontánní subluxace ramenního
kloubu, v průměru pořadí 2,3. Následuje společně spontánní luxace a násilná luxace
s průměrným pořadím 3,7. Poslední v pořadí jsou násilné subluxace s přůměrem 3,9.
Chronické bolesti RK
1. [29x – 80,6 %], 2. [5x – 13,8 %] 5. [2x – 5,6 %] = průměr 1,4

Spontání subluxace RK
1. [5x – 13,9 %], 2. [22x – 61,1 %], 3. [3x – 8,3%], 4. [5x – 13,9 %], 5. [1x – 2,8%] = průměr 2,3

Spontánní luxace RK
1. [1x – 2,8 %], 2. [1x – 2,8%], 3. [17x – 47,2%], 4. [6x – 16,7%], 5. [11x – 30,6%] = průměr 3,7

Násilné luxace RK
2. [4x – 11,1 %], 3. [8x – 22,2 %], 4. [11x – 30,6 %], 5. [13x – 36,1 %] = průměr 3,7

Násilné subluxace RK
1. [1x – 2,8%], 2. [4x – 11,1%], 3. [8x – 22,2%], 4x [14x – 30,6%] 5. [13x – 36,1%] = průměr
3,9
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3.16 Nejčastější mechanismy poranění ramenního kloubu u overhead
sportovců

Graf č. 16: Nejčastější mechanismy poranění ramenního kloubu při overhead sportech

Za nejčastější mechanismus poranění respondenti označili dlouhodobé
přetěžování ramenního kloubu overhead pohybem, a to celých 94,44 % z nich (34).
Druhým nejčastějším mechanismem pak byl nefyziologický overhead pohyb 66,67 %
(24). Dalším mechanismem byla pak spontánní subluxace či luxace během overhead
pohybu 55,56 % (20). 13 respondentů tedy 36,11 % označilo častý mechanismus pádu na
extendovanou horní končetinu a 10 z nich 27,78 % násilnou subluxaci či luxaci horní
končetiny. Jako jeden z méně častých mechanismů označili násilné zapáčení při overhead
pohybu 16,67 % (6). Jeden respondent 2,78 % označil všechny možné varianty.
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3.17 Nejčastější pooperační komplikace

Graf č. 17: Nejčastější pooperační komplikace dle respondentů

Při tomto seřazování byl názor respondonetů velmi rozdílný, proto výsledné
průměrné hodnoty jsou velmi těsné. Jako nejčastější komplikace nakonec vyšla infekce
kloubu s průměrem 2,1. Druhá skončila pooperační ztuhlost s průměrem 2,2 a třetí
nejčastější komplikace infekce portů 2,3. Na posledním místě se respondenti shodli
nejvícekrát, keloidní jizvy s průměrem 3,3.
Infekce kloubu
1. [22x – 61,1 %], 3. [1x – 2,8 %], 4. [13x – 36,1 %] = průměr 2,1
Pooperační ztuhlost
1. [12x – 33,3 %], 2. [7x – 19,4 %], 3. [14x – 38,9 %], 4. [3x – 8,3 %] = průměr 2,2
Infekce portů
1. [1x – 2,8 %], 2. [22x – 61,1 %], 3. [13x – 36,1 %] = průměr 2,3
Keloidní jizvy
1. [1x – 2,8 %], 2. [7x – 19,4 %], 3. [8x – 22,2 %], 4. [20x – 55,6 %] = průměr 3,3
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3.18 Nejčastěji kontraindikované pohyby po operaci ramenního kloubu

Graf č. 18: Nejčastěji kontraindikované pohyby po oepraci ramenního kloubu

Nejčastěji kontraindikovaným pohybem po operacích ramenního kloubu byla
zevní rotace RK v průměrném pořadí 1,3. Následovala abdukce RK s průměrným pořadí
2. Poté respondenti uvedli flexi v RK s průměrem 3,5. Na čtvrtém míste s průměrem 3,8
byla extenze v RK a poslední označili vnitření rotaci v RK s průměrem 4,4.
Zevní rotace
1. [28x – 77,8 %], 2. [7x – 19,4 %], 5. [1x – 2,8 %] = průměr 1,3

Abdukce RK
1. [7x – 19,4 %], 2. [24x – 66,7 %], 3. [4x – 11,1 %], 4. [3x – 8,3 %], 5. [1x – 2,8 %] = průměr 2

Flexe RK
2. [2x – 5,6 %], 3. [18x – 50 %], 4. [12x – 33,3 %], 5. [4x – 11,1 %] = průměr 3,5

Extenze RK
2. [1x – 2,8 %], 3. [11x – 30,6 %], 4. [20x – 55,6 %], 5. [4x – 11,1 %] = průměr 3,8
Vnitřní rotace RK
1. [1x – 2,8 %], 2. [2x – 5,6 %], 3. [4x – 11,1 %], 4. [12x – 33,3%], 5. [26x – 72,2 %] = průměr
4,4
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3.19 Imobilizace ramenního kloubu po operaci ramenního kloubu

Graf č. 19: Průměrná doba imobilizace po operacích ramenního kloubu

Průměrná délka imobilizace trvala v průměru od 2,1 až do 4,7 týdnů. Nejkratší
průměrnou dobu zaznamenal impingement syndrom, v průměru 2,1 týdne. Druhá
nejkratší imobilizace zaznamenala v průměru 4,1 a to SLAP léze. Další následovala
Bennetova léze průmerně 4,4 týdne, ALPSA a HAGL léze průměrně 4,6 týdne. Nejdelší
dobu imobilizace dle respondentů vyžaduje Bankart a Bony Bankart léze a to v průměru
4,7 týdne.
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3.20 Termín první kontroly po operaci ramenního kloubu

Graf č. 20: Termín první kontroly po operaci ramenního kloubu

Nejčastěji respondenti uvedli, že první kontrolu po operaci ramenního kloubu
vyžadují při extrakci stehů, cože uvedlo 58,41 % (21) dotázaných. Dalších 14 dotázaných
38,89 % uvedlo, že první kontrolu vyžadují po ukončení fáze imobilizace (sundání
ortézy). 3 respondenti 8,33 % uvedli, že první kontrolu vyžadují po 2–3 týdnech po
operaci a po 1 respodentovi 2,78 % uvedlo, že požadují první kontrolu 6 týdnu po operaci
nebo druhý den po operaci.
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3.21 Následující kontroly po operaci ramenního kloubu

Graf č. 21: Následující kontroly po operaci ramenního kloubu

Další graf je zobrazením toho, v jakém časovém sledu vyžadují respondenti další
kontrolu po operaci ramenního kloubu. Nejvíce respondentů 15, označilo dobu 3 měsíce
po předchozí kontrole. Dalších 10 respondentů vyžaduje kontrolu po uplynutí 1 měsíce
od předchozí intervence. Třetí v pořadí, 6 respondentů, vyžaduje kontrolu po 2 měsících.
4 respondenti doporučují kontrolu pouze při obtížích. Po 6 týdnech vyžadují kontrolu 2
respondenti a 1 respondent vyžaduje kontrolu až po dokončení fyzioterapie.
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3.22 Nejčastěji předepisované rehabilitační kódy

Graf č. 22: Nejčastěji předepisované rehabilitační kódy

Z grafu vyplývá, že nejvíce respondentů (33) označilo předepisování kódu pro
fyzioterapii 21 225 – LTV individuální. Na druhém místě se umístil kód 21 413 –
Techniky měkkých tkání, označen 30 respondenty. Poté následoval kód 21 221 – LTV na
NFP s 27 respondenty. Nižší počet respondentů 11, pak předepisuje kód 21 415 –
Mobilizace páteře a periferních kloubů. Další následují kódy fyzikálních terapii II a III,
kódy 21 113 a 21 115, které zaškrtlo shodně 8 respondentů.
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3.23 Předepisování individuálních nebo šablonových FT poukazů

Graf č. 23: Předepisování individuálních nebo šablonových FT poukazů

Graf znázorňuje odpovědi respondentů na otázku, které FT poukazy předepisují,
zdali šablonové nebo individuální. 53 % respondentů odpovědělo, že předepisují
individuální FT poukazy a 47 % že šablonové FT.
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3.24 Speciální rehabilitační techniky doporučené po operaci ramenního
kloubu

Graf č. 24: Speciální rehabilitační techniky doporučované po operaci ramenního kloubu

Poslední graf znázorňuje, které speciální rehabilitační techniky by doporučili
respondenti po operaci ramenního kloubu. Celkem 52,78 % respondentů (19) uvedlo,
že výběr techniky by přenechalo na fyzioterapeutovi, který se o pacienta bude starat.
Dalších 14 respondentů, tedy 38,39 %, uvedlo, že fyzioterapie by se měla řídit dle sportu
operovaného pacienta. Další doporučení nebyla tak častá. S 6 responsemi, 16,67 % uvedli
dotazovaní cvičení v posilovně. Dalších 5 dotazovaných 13,89 %, uvedlo cvičení
s pomůckami. 4 respondenti 11,11 % by doporučili postupné zatěžování ve sportu. Stejný
počet dotazovaných (3–8,33 %) odpovědělo cvičení dle vývojové kineziologi a pasivní,
aktivní cvičení. Poslední místo v grafu zaujímají doporučení, které zaznamenalo 2,78 %
dotazovaných, a to PNF, cvičení v bazénu a autocviky na domácí léčení.
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4

DISKUZE

4.1 Diskuze ke vzdělávání lékařů ortopedické odbornosti

V České republice pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí, a tím i získání odborné způsobilosti k výkonu
povolání lékaře, je nutné ukončit nejméně šestileté prezenční studium na lékařské fakultě.
To obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním
programu všeobecné lékařství (Nydrle, 2017).
Druhou podmínkou pro získání této způsobilosti v oboru je zařazení do oboru,
absolvování základního ortopedického kmene (24 měsíců), specializovaného výcviku (48
měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková doba vzdělávání je tedy minimálně
6 let. V roce 2016 v naší republice bylo celkem 41 600 lékařů pracujících na plný úvazek,
z toho 1409 ortopedů (Nydrle, 2017).
Všichni námi oslovení lékaři (36), získali titul MUDr. a prošli těmito podmínkami
pro udělení specializace. A jelikož vědecká činnost je v České republice na velmi dobré
úrovni, není proto divu, že se objevili i lékaři s postgraduálním vzděláním a někteří
i s titulem za vědecko-pedagogickou činnost.
Nejčastější specializací na pohybový aparát námi oslovených respondentů se stala
problematika

ramenního

kloubu,

kterou

potvrdilo

všech

36

dotazovaných.

Poté následoval kloub kolenní s 33 respondenty a následně kloub kyčelní 17 respondentů.
Studie Klima et al. (2017) se zabývala vvyvinutím integrovaného anatomickochirurgického kurzu pro vysokoškolské lékařské vzdělávání a prozkoumávala,
jak studenti medicíny vnímají ortopedii jako kariéru. Hlavním cílem tedy bylo poskytnout
lékařskou anatomii a klinický ortopedický výcvik zaměřený na interdisciplinární výuku
a učení, praktické znalosti a dovednosti, a profesní interakci mezi zkušenějšími lékaři
a studenty. Z dotazníků obdržených po kurzu vyplynulo, že pro studenty jsou obecně
zápornými vlastnostmi v chirurgii soudní spory, byrokracie, fyzický stres, což je často
odrazuje od kariéry v ortopedii. Avšak nový formát studia byl hodnocen kladně díky
prezentaci potenciálních kariérních možností v oblasti ortopedie a současnému nabírání
odborných dovedností během lékařského školení.
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4.2 Diskuze k ročnímu nárustu počtu operací ramenního kloubu

Studie Franka et al. (2018) z letošního roku shromažďovala data po celých
Spojených státech o stabilizacích ramenního kloubu v období 1994–2006. Za tyto roky
bylo průměrně operováno 6,89 osoby na 100 000 obyvatel a mezi lety 1994–2006 byl
nárůst operací o 16 %. Během studie se techniky operací ramenních kloubů změnily
a úspěšnost zvýšila. Průměrný věk pacientů vzrostl.
Poraněním ramenního kloubu a všemi typy instability u pacientů všech věkových
skupin se zabývala finská studie Kajavi et al. (2018), která probíhala mezi lety 1999–
2007 a ukazuje, že množství otevřených operací se zvýšilo o 90 % a artroskopické
zákroky se zvýšily z 63 na 92 %.
Studie Saqiba et al. (2016) se zaměřovala na porovnání diagnostiky poranění
ramenního kloubu artroskopickou operací a zobrazením pomocí MRI v letech 2011
a 2012. Kontrolně bylo testováno 192 pacientů s parciálními lézemi labra, Hill-Sachs
defektem, parciálními lézemi rotátorové manžety a SLAP lézemi. Výsledky ukázaly,
že MRI dokáže přesně diagnostikovat lézi labra a Hill – Sachsovu lézi, i přesto ale slouží
pouze jako doplňková diagnostika při poranění ramenního kloubu.
Další studií, která se zabývala diagnostikou poranění ramenního kloubu
u overhead sportovců, je studie z roku 2008, kterou provedli Dinter et al. Bylo vyšetřeno
29 pacientů s přetrvávajícími bolestmi, poté co absolvovali konzervativní terapii.
Dle MRI bylo diagnostikováno 8 z 9 parciálních lézí rotátorové manžety a u ostatních
pacientů všechny typy SLAP a Bankartových lézí. Ve studii bylo potřeba také zohlednit
zkušenosti radiologa při odečítání výsledků z magnetické rezonance. Shoda mezi
radiologem a operatérem byla v 79 % u parciální leze RM, v 86 % u Bankart léze a 82 %
u SLAP léze.
V roce 2017 proběhla studie autorů Almeida et al., která se zabývala pooperační
léčbou pacientů, kteří podstoupili artroskopii ramenního kloubu pro léčbu přední
nestability a koreluje s prevalencí recidivy. Studie se zúčastnilo 65 pacientů v průměrném
věku 24,7 let, kteří v období posledních 12 měsíců podstoupili operaci.
Ze všech odoperovaných pacientů si 20 (30,7 %) stále stěžovalo na bolest v ramenním
kloubu. V dalších 10 (15,3 %) případech pacienti uvedli, že se znovu objevila anteriorní
luxace kloubu. K předchozí sportovní aktivitě bez komplikací se vrátilo 43 pacientů
(66,1%).
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Studie Acida et al. v roce 2012 porovnávala efektivnost předoperační diagnostiky
MDCT artrografie s MR artrografií v porovnání s následnou artroskopií. Výsledky
ukázaly, že MDCT artrografie je přesnější v diagnostice kostních, chrupavčitých a labroligamentózních poranění než MRA, jelikož dokáže přesně zobrazit kostní fraktury jamky
glenoidu a avulze glenohumerálních ligament.
Jedním z příkladů léčby poranění ramenního kloubu v České republice
je Klaudiánova nemocnice v Mladé Boleslavi, kde lékaři od roku 2004 provedli do března
loňského roku 1000 artroskopických operací ramenního kloubu (nejedná se pouze
o poranění při overhead sportech). Většina operací ramenního kloubu se zde provádí
tímto způsobem, artroskopie se také občas využívá k diagnostice i zde. Mezi nejčastější
diagnózy vedoucí k operacím patří impingement syndrom, avšak pouze pokud nezabere
konzervativní terapie. Dalším důvodem pro provedení operace je luxace ramenního
kloubu, kdy je využito současně celosvětově doporučeného biokompozitního materiálu,
který je pacienty dobře snášen a během 2 až 3 let se zcela vstřebá. V méně častých
případech, kdy je výrazně postižená kost kloubní jamky ramene, se provádí miniinvazivní
otevřená operace, kdy je pomocí kostního štěpu nahrazena poškozená část jamky a tím
pádem obnovena stabilita ramene. Pacienti s postižením rotátorové manžety jsou
operováni suprakapsulární rekonstrukcí ramene, což je metoda, která byla poprvé použita
v roce 2012 jako náhrada za endoprotézu ramene v Japonsku profesorem Mihatou.
V České republice to byla právě Klaudiánova nemocnice, která tuto operaci provedla jako
první. Nemocnice v Mladé Boleslavi se může také odkazovat na prvenství při provedení
artroskopické stabilizace po luxaci akromioklavikulárního kloubu (Mladá Boleslav,
2017).
Dle našich respondentů muselo být v roce 2015 z celkového počtu 2635 pacientů
operováno 31,65 %. V roce 2016 tento počet vzrostl průměrně na 26 pacientů, kdy z 2895
pacientů muselo být operováno 32,45 %. V roce 2017 se pak počet operací zvýšil na 33,17
% z celkového počtu 3069 přijatých pacientů s průměrem 28 pacientů na respondenta.
Z výše uvedeného vyplývá, že se potvrdila hypotéza H1 – předpokládám, že celkový
počet pacientů s poraněním způsobeným overhead sportech meziročně vzrůstá.
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4.3 Diskuze ke zraněním v overhead sportech

Laudnera a Sipese v roce 2009 provedli studii, kdy ze 157 000 dotázaných
studentů bylo přes 33 000 sportovců, kteří provozovali overhead sporty – baseball,
softball, plavání, tenis a volejbal. Z této skupiny vymezili 371 studentů (152 můžu, 219
žen),

kteří

měli

v

lékařských

záznamech

potíže

s

ramenním

kloubem.

Nejčastějším sportem, který byl zastoupen, byl volejbal, při kterém vzniklo 30 % úrazů z
celkového počtu. Dále následoval baseball s 24 % úrazů, softball s 22 % úrazů, tenis 21
% úrazů a poslední plavání s 16 % z celkových úrazů. Nejčastějším poraněním
z celkového počtu byl subacromiální impingement (27%) společně s tendinitidou
rotátorové manžety (24%). Poté následovala tendinitida dlouhé hlavy bicepsu s 12 %,
dále pak SLAP léze s 8 %.
V porovnání s výsledky diplomové práce se výše uvedená studie shoduje v tom,
že nejčastějším sportem, který uvedli respondenti, zodpovědným za poranění ramenního
kloubu, je volejbal, při kterém bylo zraněno 83,33 %. Ostatní výsledky se liší vzhledem
k tomu, že u našeho výzkumu vyplývá, že další sporty jsou plavání, házená a tenis se
41,67 %. Dalšími sporty jsou poté baseball/softball s atletikou s 25 % a další. Potvrdila
se proto hypotéza H4 – předpokládám, že míčové sporty jsou nejčastější overhead
sporty, při kterých dochází k poranění ramenního pletence.
Tummala et al. ve své studii z roku 2018 uvádí, že přes 50 % hráčů amerického
fotbalu z asociace NCAA má problémy s ramenním kloubem, zvláště quarterbaci.
Studie trvala 10 let, v průběhu kterých došlo ke 133 závažným úrazům ramenního kloubu.
Nejčastějším zraněním bylo poranění AC kloubu u 45,1 % (60 fotbalistů), dále kontuze
ramenního kloubu 9 % (12 fotbalistů), zlomeniny klíční kosti 7,5 % (10 fotbalistů)
a anteriorní nestability 5,3 % (7 fotbalistů). Důvodem poranění byl u 80 sportovců kontakt
s protihráčem, u 38 hráčů kontakt s hrací plochou a zároveň celkových 88 % všech zranění
bylo řešeno konzervativním způsobem.
Studie Sapera et al. (2018) uvádí, že poranění ramenního a loketního kloubu je
nejčastějším poraněním u mladých sportovců, zvláště u hráčů baseballu na vysokých
školách. Studie zahrnovala období mezi 2005–2015, kdy probíhal celostátní screening
hráčů baseballu na středních školách v USA. Celkem bylo identifikováno 241 poranění
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ramenního kloubu a 150 poranění loketního kloubu. Z celkového počtu 95 % poranění
ramene i lokte se přihodilo při soutěžních utkáních, nikoliv v tréninku. Dále pak 39,6 %
úrazů ramene a 56,9 % úrazů lokte se stalo nadhazovačům, důvodem poranění bylo
chronické přetížení. Svalové poranění bylo zaznamenáno u 38,7 % poranění ramene
a u lokte to bylo poranění vazů z 42,7 %. Poranění ramenního kloubu bylo z 89, 2 %
řešeno konzervativně a u loketního kloubu tomu bylo z 96,4 %.
Z naší studie vyplývá, že nejčastějším poraněním ramenního kloubu u overhead
sportovců je SLAP léze, což uvedlo 100 % respondentů. Druhým nejčastějším
poraněním je dle 91,66 % respondentů parciální léze či léze rotátorové manžety.
Poté následuje Bankart a Bony Bankart léze, kterou označilo 83,33 % respondentů a na
čtvrtém místě je impingement syndrom s 66,67 % odpovědí. Další poranění již nejsou tak
častá. Z výše uvedených výsledků naší studie vyplývá, že je potvrzena hypotéza H2 –
Předpokládám, že nejčastějším poraněním diagnostikovaným při overhead sportech je
SLAP léze.

4.4 Diskuze ke spojitosti laterality a zranění při overhead sportu

Studie autorů Seabra et al. z roku 2017 ukazuje na adaptativní změny v rozsahu
ramenního kloubu u profesionálních házenkářů na dominantní a nedominantní horní
končetině. Všech 50 probandů bylo dotázáno na věk, kdy začali hrát házenou, na herní
post na hřišti, dále na počet hodin odehraných týdně a dominantní končetinu. Měřena byla
flexe, extenze, abdukce, addukce, vnitřní a vnější rotace na obou horních končetinách.
Hlavní signifikantní rozdíl se objevil u vnitřní rotace, kde rozdíl dominantní
a nedominantní horní končetiny tvořil 10°. U abdukce pak byla dominantní končetina
abdukována o 11° výše než nedominantní. Z toho vyplývá, že u dominantní končetiny
profesionálních házenkářů je vyšší předpoklad omezení vnitřní rotace, stejně jako
například u hráčů baseballu.
Studie Tonina et al. (2013) zkoumala adaptativní změny na dominantní horní
končetině u profesionálních overhead sportovkyň a souvislostí mezi adaptativními
změnami a poraněním ramene. Celkem 36 profesionálních hráček házené a volejbalu bylo
rozděleno do 2 skupin, kdy 1. skupina obsahovala 14 sportovkyň s předchozím poraněním
ramenního kloubu a 2. skupina, která čítala 22 sportovkyň bez dřívějšího poranění.
Výsledky ukázaly, že mezi nejčastější adaptativní změny na dominantní končetině
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u profesionálních hráček patří snížená vnitřní rotace, zvýšená zevní rotace, „nemocná“
lopatka (abdukce, lateralizace a protrakce lopatky) a svalové dysbalance na dominantní
končetině (snížená excentrická síla zevní rotace, vyšší unavitelnost rotátorové manžety).
Hadzic et al. (2014) studovali asymetrii síly v ramenním kloubu u profesionálních
volejbalistů po předchozím poranění. Studie se zúčastnilo 99 hráček a 84 hráčů.
Pro měření bylo použito izokinetického dynamomentru k určení rozdílů mezi silou
vnitřních a vnějších rotátorů jednotlivých horních končetin. U můžu byl poměr síly vnější
vs. vnitřní rotace nižší u dominantní končetiny, bez ohledu na pozici na hřišti i předchozí
poranění ramenního kloubu. U žen pak byl poměr nižší pouze u hráček hrajících ve
vyšších výkonnostních skupinách. Ze zjištěných informací dále vyplynulo, že ženy hrající
volejbal na profesionální úrovni mají menší předpoklad k poranění dominantní končetiny
než muži.
Při srování poranění dominantní a nedominantní končetiny u overhead sportovců
v naší studii se potvrdilo, že 100 % poranění je častější na dominantní končetině,
a tudíž je lateralita typická pro úrazovost, čímž je potvrzena hypotéza H3 –
Předpokládám, že lateralita při overhead sportech předurčujícím faktorem k poranění
ramenního kloubu.

4.5 Diskuze k léčbě a rehabilitaci při poranění ramenního kloubu

Planovaným operačním zákrokům by, dle mého názoru, měla předcházet
předoperační rehabilitace. Pacient je na operaci lépe připravený a doba regenerace po
operaci se snižuje, dále se také urychluje proces pooperační rehabilitace a zkracuje se
doba čekání na návrat ke sportu. Což se také shoduje s výsledkem výzkumu, kdy 61 %
dotázaných odpovědělo souhlasně s předepisováním předoperační rehabilitace a pouze
39 % odpovědělo nesouhlasně. Tímto se nepotvrdila hypotéza H6 – předpokládám,
že před operačním řešením poranění ramenního kloubu vždy předchází rehabilitační
péče. Za zajímavé považuji také výsledky hodnotící nejčastěji předepisované kódy
k výkonům fyzioterapeuta pro pojišťovny, kdy nejvíce respondentů (33) označilo
předepisování kódu pro individuální léčebnou tělesnou výchovu a až na druhém místě
byly techniky měkkých tkání, které označilo 30 respondentů. Poté následovala léčebná
tělesná výchova na neurologickém podkladě, kterou předepisuje nejčastěji 27
respondentů. Nejméně pak předepisují lékaři mobilizace páteře a periferních kloubů.
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Vzhledem k doporučeným postupům při práci s pacientem by, dle mého názoru,
měly techniky měkkých tkání jednoznačně být na prvním místě, protože by je
fyzioterapeut měl provádět vždy před tím, než provede mobilizaci daného segmentu
a následně provádí s pacientem léčebnou tělesnou výchovu, ať už na neurofyziologickém
podkladě, nebo ne. Fyzikální terapie, která v našem dotazníku skončila na posledním
místě, by opět měla být nedílnou součástí fyzioterapie, minimálně pro její vliv na
urychlení hojení.
Výběr speciálních rehabilitačních technik by doporučili respondenti po operaci
ramenního kloubu. Celkem 52,78 % respondentů uvedlo, že by výběr přenechali na
fyzioterapeutovi, který pacienta bude mít v péči. Dalších 14 respondentů, tedy 38,39 %,
uvedlo, že fyzioterapie by se měla řídit dle sportu operovaného pacienta. Ostatní
respondenti uváděli, že by pro pacienty bylo vhodné cvičení v posilovně, cvičení
s pomůckami, postupné zatěžování ve sportu a dále cvičení dle vývojové kineziologie
a pasivní, aktivní cvičení. Vzhledem ke stanovené hranici po potvrzení hypotézy se
nepotvrdila hypotéza H5 – předpokládám, že rehabilitační péče po poranění v overhead
sportech by se měla řídit pokyny fyzioterapeuta.
Souhlasím s výše uvedeným a jsem velmi rád, že ikdyž se tato hypotéza
nepotvrdila, více než polovina respondentů si myslí, že by se proces rehabilitace měl řídit
pokyny fyzioterapeuta. Vzhledem k tomu, že fyzioterapeut je ten, který je s pacientem
v kontaktu do úplného uzdravení, pak by to měl být právě on, kdo proces rehabilitace
povede. Předepsané poukazy jsou vypisovány v určitý konkrétní den, ale stav pacienta se
v průběhu rehabilitace mění a je třeba mu terapie a techniky přizpůsobovat vzhledem
k jeho stavu. Z časových důvodů nelze lékaře před každou terapií oslovovat kvůli novému
poukazu, případně změnám v jeho znění, a vzhledem k tomu, že pokud fyzioterapeut
pracuje na poukaz, je povinnen dodržet rozepsaný rehabilitační plán ošetřujícím lékařem,
popřípadě operatérem.
Pokud lékař nemá atestaci rehabilitačního lékaře, projde si jedním semestrem
rehabilitací, a na základě toho pak předepisuje poukazy k rehabilitaci. Není divu, že pak
jsou často ne úplně vhodně zvolené terapie nebo třeba fyzikální terapie, které se společně
nepoužívají (UZ a magnetoterapie). V poslední době se velmi částo setkáváme s poukazy,
kde doktor uvádí „Terapie dle KR“, což ve volném překladu znamená výše zmíněné –
lékař stanovuje diagnózu, fyzioterapeut na základě kineziologického rozboru stanovuje
rehabilitační plán.
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Studie autorů Zaremskiho et al. z roku 2017 se věnovala hlavním cílům léčby
poranění ramenního kloubu – obnovení plného rozsahu ramenního kloubu, obnovení
svalové síly, obnovení dynamické a statické stability současně s neuromuskulární
kontrolou. Kibler et al. (2013) rozložil léčbu do 5 hlavních oblastí: flexibilita ramenního
kloubu, posílení pánevního dna a trupu, skapulohumerální kontrola, aktivace rotátorové
manžety. Na základě těchto cílů pak rozdělil rehabilitaci do 4 hlavních fází: akutní, střední
fáze, pokročilé posilování a fáze návratu k házení (viz obrázek č. 15).
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Obr. č. 15: Fáze a cíle rehabilitačních programů pro overhead sportovce (převzato z: Zaremski, 2017)

Na konci fyzioterapeutické intervence by fyzioterapeut měl zvážit možnosti další
léčby pro následující postup k plnému návratu ke sportu. Měl by pečlivě zohlednit
součastnou diagnózu, historii poranění, věk, medikamenta a předchozí injekční podání
kortikosteroidů. Důležitým faktorem je také porozumění danému sportu a jeho
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biomechanice. Při pooperačním stavu by dále měla výborně fungovat komunikace
s operatérem. Ten nejpřesněji dokáže popsat, jaké anatomické změny se provedly
v ramenním kloubu, a tudíž jakých pohybů bychom se měli vyvarovat.
Pro nejrychlejší možný návrat k overhead sportu se využívají specifické
rehabilitační programy. Jedním z nich je Thrower`s Ten Exercise Program a Advance
Thrower`s Ten Exercise Program (Wilk et al., 2011). Jedná se o řadu deseti posilovacích
a protahovacích cviků, které jsou speciálně upraveny pro overhead sportovce a přenášejí
spojení mezi rehabilitací a samotným tréninkem overhead pohybu. Dalším speciálním
programem je RTT program (Return-to-throwing), který se zaměřuje na pomalé
zvyšování házení na delší vzdálenosti s vyšší intenzitou. A zahrnuje také rozehřátí
a nácvik správného mechanismu hodu, čímž se snaží snížit riziko znovuobnovení zranění
(Reinold et al., 2002). Poslední možností pro rychlejší návrat ke sportu je považována
analýza overhead pohybu pomocí EMG a vysokorychlostní kamery, která sportovci
pomůže při trénování techniky hodu (Seroyer et al., 2010).
Výběr rehabilitačních postupů je velmi důležitý, ale nezáleží však pouze na něm.
Záleží hlavně na včasné rehabilitaci a zároveň na přiměřém postupu při návratu
k overhead sportu. Včasná rehabilitace je podle lékařů klíčem k úspěchu a v některých
případech tvoří až 50 % úspěchu léčby (Mladá Boleslav, 2017).
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5

ZÁVĚR

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo přehledně zpracovat problematiku
poranění ramenního kloubu u overhead sportovců. Na základě získaných dat od
respondentů – lékařů, specialistů v ortopedii z České republiky poté zpracovat, jaký
průběh má poranění ramenního kloubu. Dotazníkové šetření sledovalo průběh poranění
ramenního kloubu od počátku – typ sportu, dominance horní končetiny, typ poranění,
řešení – konzervativní/operační, doba rekonvalescence a pro nás velmi důležitý
rehabilitační postup, ať už předoperační či pooperační.
Výsledky diplomové práce zodpověděly všechny výzkumné otázky. Podařilo se
nám také potvrdit čtyři ze šesti hypotéz:
• Hypotézu H1 – předpokládám, že celkový počet pacientů s poraněním
způsobeným overhead sportech meziročně vzrůstá;
• Hypotézu H2 – předpokládám, že nejčastějším poraněním diagnostikovaným při
overhead sportech je SLAP léze.
• Hypotézu H3 – předpokládám, že lateralita při overhead sportech předurčujícím
faktorem k poranění ramenního kloubu.
• Hypotézu H4 – předpokládám, že míčové sporty jsou nejčastější overhead sporty,
při kterých dochází k poranění ramenního pletence.
Dle mého názoru je při jakémkoliv poranění (nejen u overhead sportovců) velmi
důležité, aby fungovala nejen spolupráce lékaře a fyzioterapeuta, ale aby fungoval celý
pomyslný trojúhelník úspěchu léčby. Kdy k vrcholům lékař a rehabilitace je nutné přidat
ještě třetí vrchol, kterým je samotný pacient. Bez motivovaného a spolupracujícího
pacienta je i při použití nejmodernějších a nejdražších léčebných postupů výsledek vždy
nejistý.
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Příloha č. 1: Dotazník
Dobrý den, pane doktore,
chtěl bych Vás touto cestou požádat o spolupráci v rámci výzkumu k mé diplomové
práci. Jsem studentem 2. ročníku navazujícího magisterského studia fyzioterapie na UK
FTVS v Praze a ve své diplomové práci se zabývám problematikou úrazů ramenního
kloubu u sportovců. Téma práce je „Analýza konzervativní a operační léčby ramenního
kloubu u sportovců s overhead aktivitou v ČR.“
Teoretickou část je zaměřena na kompletní problematiku úrazů u overhead sportovců,
jejich mechaniku, možnosti konzervativní léčby, operační léčby a dalších nových trendů
ve světě léčby „sportovního ramene“.
Výpovědní hodnotou pro tuto práci by pak měl být dotazník, kterým bych rád získal
informace o zkušenostech Vás lékařů, kteří se o danou problematiku zajímáte.
Rád bych Vás proto požádal o vyplnění níže uvedeného dotazníku. Předpokládaná
doba pro vyplnění by neměla přesahovat 10 minut. Dotazník je anonymní a výsledky
budou publikovány pouze v mé diplomové práci.
https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/analyza-konzervativni-a-oper/
Pokud máte nějaké kolegy, kteří se touto problematikou také zabývají, určitě budu rád,
když jim tento email přepošlete.
Předem děkuji za Vaši ochotu a čas.
Přeji pěkný den
Bc. Jan Vocásek, 2. ročník navazujícího magisterského studia fyzioterapie UK FTVS v
Praze
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Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (alespoň 1 odpověď)
• MUDr.
• Doc.
• Prof.
• Ph.D.
• CSc.
• DSc.
• Vlastní odpověď:
Na které operace pohybového aparátu se specializujete? (alespoň 1 odpověď)
• Ramenní kloub
• Loketní kloub
• Kyčelní kloub
• Kolenní kloub
• Hlezenní kloub
• Páteř
Kolik let se věnujete problematice úrazů ramenního kloubu u sportovců?
Odkud se o Vás pacienti nejčastěji dozvídají? (alespoň 1 odpověď)
• Obvodní lékař
• Spádový ortoped
• Doporučení od rehabilitačního lékaře
• Klubový lékař
• Fyzioterapeut
• Bývalí pacienti
• Webové stránky
• Vlastní:
Jaký byl celkový počet pacientů přijatých pro úraz ramenního kloubu při overhead sportu
za rok 2015, 2016, 2017? (doplnění jednotlivých počtu za roky)
• 2015
• 2016
• 2017
Kolik pacientů z výše uvedených se podrobilo operačnímu zákroku? (doplnění
jednotlivých počtu za roky)
• 2015
• 2016
• 2017
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V kolika případech jsem byl nucen\a přistoupit k otevřené operaci RK díky závažnosti
úrazu? (doplnění jednotlivých počtu za roky)
• 2015:
• 2016:
• 2017:
Kolik Vašich pacientů muselo podstoupit reoperaci operovaného RK? (doplnění
jednotlivých počtu za roky)
• 2015
• 2016
• 2017
Kterou horní končetinu operujete častěji?
• Dominantní
• Nedominantní
Které overhead sporty byly nejčastěji příčinou úrazu u Vašich pacientů? (alespoň 1
odpověď)
• Baseball\softball
• Volejbal
• Házená
• Tenis
• Atletika
• Plavání
• Gymnastika
• Vlastní odpověď:
S kterými diagnózami se setkáváte při problematice RK u overhead sportovců? (alespoň
1 odpověď)
• Bursitida subacromiální bursy
• Tendinitida rotátorové manžety
• Parciální léze\ rotátorové manžety
• Impingement RK
• SLAP léze
• Bankart\Bony bankart
• ALPSA léze
• HAGL léze
• Bennetova léze
• Vlastní odpoveď:
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Předepisujete konkrétní předoperační rehabilitaci u těchto úrazů?
• Ano – Jakou?
• Ne
Které z uvedených vyšetřovacích metod mají pro Vás největší výpovědní hodnotu při
určování diagnózy? (seřazení dle pořadí)
• MRI
• RTG
• USG
• CT
S jakými subjektivními úrazy za Vámi pacineti z overhead sportů nejčastějši přichází??
(alespoň 1 odpověď)
• Chronické bolesti RK
• Spontánní subluxace RK
• Spontánní luxace RK
• Násilné subluxace RK
• Násilné subluxace RK
Jaké jsou meachanismy úrazů RK u overhead sportovců s kterými za Vámi nejčastěji
přicházejí? (alespoň 1 odpověď)
• Dlouhodové přetěžování RK overhead pohybem
• Pád na extendovanou HK
• Spontánní subluxace\luxace při aktivním overhead pohybu
• Násilná subluxace\luxace HK
• Násilné zapáčení HK při aktivním pohybu
• Nefyziologický overhead pohyb
• Vlastní odpověď: …………
S jakými nejčastějšími pooperačními komplikacemi se setkáváte? (seřazení dle pořadí)
• Infekce kloubu
• Infekce portů
• Pooperační ztuhlost
• Keloidní jizvy
Jaké pohyby jsou nejčastěji kontraindikovány po operačním zákroku? (seřazení dle
pořadí)
• Zevní rotace
• Abdukce
• Addukce
• Vnitřní rotace
• Flexe
• Extenze

118

Kolik týdnu po operaci doporučujete pacientovi nosit ortézu? (úvest jednotlivé počty)
• Impingement RK
• SLAP léze
• Bankart\Bony bankart
• ALPSA léze
• HAGL léze
• Bennetova léze
Kdy po operaci vyžadujete 1. kontrolu pacienta? (alespoň 1 odpověď)
• Při extrakci stehů
• 2 – 3 týdny po operaci
• 4 týdny po operaci
• 6 týdnů po operaci
• po sundání ortézy
• po 1. fázi rehabilitace
• Vlastní odpoveď:
Po jak dlouhé době vyžadujete další kontroly? (alespoň 1 odpověď)
• 1 měsíc
• 2 měsíce
• 3 měsíce
• 5 měsíců
• pouze při obtížích
• vlastní odpověď:
Které rehabilitační kódy nejčastěji předepisujete? (alespoň 1 odpověď)
• 21113 – Fyzikální terapie II
• 21115 – Fyzikální terapie III
• 21117 – Fyzikální terapie IV
• 21219 – LTV pod dohledem na přístrojích
• 21221 – LTV na NFP
• 21225 – LTV Idividuální
• 21413 – Techniky měkkých tkání
• 21415 – Mobilizace páteře a periferních kloubů
Předepisujete FT poukazy individuálně každému pacientovi nebo máte FT šablony pro
určité diagnózy?
• Individuální FT
• Šablonové FT dle diagnózy
Které speciální rehabilitační techniky doporučujete pacientům po operaci? (vypisovací
forma
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Příloha č. 2: Seznam grafů
Graf č.1: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
Graf č. 2: Graf znázorňující nejčastější ortopedickou specializaci respondentů
Graf č. 3: Průměrná doba specializace na operace ramenního kloubu
Graf č. 4: Výsledky týkající se získání informací o specializované lékařské péči
Graf č. 5: Výsledky týkající se celkového počtu pacientů přijatý pro poranění
ramenníhokloubu při overhead aktivitě za roky 2015–2017
Graf č. 6: Celkový počet operovaných pacientů v letech 2015–2017
Graf č. 7: Otevřené operace ramenního kloubu v letech 2015–2017
Graf č. 8: Počet reoperací pacientů za roky 2015–2017
Graf č. 9: Lateralita u poranění ramenního kloubu
Graf č. 10: Nejčastějí zastoupení sportů u poranění ramenního kloubu
Graf č. 11: Nejčastější poranění ramenního kloubu u overhead sportovců
Graf č. 12: Předepisování konkrétní předoperační rehabilitace u poranění ramenního
kloubu.
Graf č. 13: Doporučené předoperační rehabilitační techniky
Graf č. 14: Zobrazovací techniky s nejvýšší výpovědní hodnotou pro respondenty
Graf č. 15: Subjektivně nejčastější poranění pacientů v overhead sportech
Graf č. 16: Nejčastější mechanismy poranění ramenního kloubu při overhead sportech
Graf č. 17: Nejčastější pooperační komplikace dle respondentů
Graf č. 18: Nejčastěji kontraindikované pohyby po oepraci ramenního kloubu
Graf č. 19: Průměrná doba imobilizace po operacích ramenního kloubu
Graf č. 20: Termín první kontroly po operaci ramenního kloubu
Graf č. 21: Následující kontroly po operaci ramenního kloubu
Graf č. 22: Nejčastěji předepisované rehabilitační kódy
Graf č. 23: Předepisování individuálních nebo šablonových FT poukazů
Graf č. 24: Speciální rehabilitační techniky doporučované po operaci ramenního kloubu
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Příloha č. 3: Seznam obrázků
Obr. č. 1: Statické stabilizátory ramenního kloubu
Obr. č. 2: Schéma sternoclavikulárního kloubu
Obr. č. 3: Impingement subacromiální bursy
Obr. č. 4: Svaly pletence ramenního
Obr. č. 5: Kloubní kinematika glenohumerálního kloubu během abdukce
Obr. č. 6: Rozsahy pohybů v jednotlivých kloubech ramenního pletence během abdukce
do 180°
Obr. č. 7: Jednotlivé fáze hodu
Obr. č. 8: Tenisové podání
Obr. č. 9: GIRD
Obr. č. 10: Parciální léze rotátorové manžety
Obr. č. 11: SLAP léze
Obr. č. 12: Bony Bankart léze
Obr. č. 13: Výpočetní tomografie
Obr. č. 14: Dessaultův obvaz
Obr. č. 15: Tabulka fází a cílů rehabilitačních programů pro overhead sportovce
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