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TESTI GIBALNIH SPOSOBNOSTI ZA VRNITEV V ŠPORT PO KIRURŠKEM
ZDRAVLJENJU SPREDNJE NESTABILNOSTI RAMENSKEGA SKLEPA
Katja Vodopivec
IZVLEČEK
Sprednji izpah ramenskega sklepa je pogosta poškodba, še posebej pri mlajših moških, ki se
ukvarjajo s tekmovalnimi kontaktnimi športi in športi, ki zahtevajo obremenitve roke nad glavo.
Najpogostejši zaplet je ponovitev poškodbe in nestabilnost ramenskega sklepa, zato se v večini
priporoča kirurško zdravljenje. Rehabilitacija po kirurškem zdravljenju traja od 4 do 6 mesecev,
lahko tudi do 9 mesecev, odvisno od poteka rehabilitacije, operativnega posega, pridruženih
drugih poškodb, vključenosti v kontaktne športe, idr. Kriteriji za vrnitev v šport niso povsem
jasno definirani.
Glavni namen magistrske naloge je bil predstaviti različne gibalne teste za vrnitev v šport po
kirurškem zdravljenju sprednje nestabilnosti zaradi ponavljajočega se izpaha ramenskega
sklepa. Želeli smo raziskati, kateri so tisti cilji, ki jih mora športnik med rehabilitacijo doseči,
da se lahko po takšnem posegu varno in uspešno vrne v tekmovalni šport. Delo je
monografskega tipa, za katerega je bila uporabljena deskriptivna metoda. Za raziskovanje
problema smo uporabili domačo in tujo znanstveno ter strokovno literaturo.
Ugotovili smo, da je uporaba gibalnih testov za oceno stanja zgornjega uda kot presejalnega
orodja za preprečevanje poškodb ali varno vrnitev v šport po poškodbi precej redka. Kljub temu
so bili razviti številni testi, specifični za ramenski sklep, ki so poleg ostalih kriterijev pomembni
pokazatelji posameznikove sposobnosti, da se giba učinkovito in samozavestno. Najpogosteje
uporabljen je test stabilnosti zgornje ekstremitete v zaprti kinematični verigi, sledita mu Y-test
stabilnosti ter met težke žoge.
Prva dva testa nam pomagata pri ugotavljanju pomanjkljivosti v zaprti kinematični verigi, pri
prvem testiramo predvsem eksplozivno moč, medtem ko pri Y-testu stabilnost in mobilnost
lopatice ter prsne hrbtenice. Pri metu težke žoge gre za preverjanje eksplozivne moči zgornjega
uda v odprti kinematični verigi. Testiranje s pomočjo gibalnih testov za oceno stanja zgornjega
uda je vsekakor smiselno, kar dokazuje uporaba testov za spodnji ud, vendar pa smo s
pregledom literature ugotovili, da so potrebne dodatne študije, ki nam bodo zagotovile
normativne vrednosti posameznih testov za zgornji ud glede na različne posameznike
(športniki, rekreativci, zdravi, poškodovani), športne panoge, spol in starost.

Key words: glenohumeral joint (shoulder), anterior glenohumeral instability, surgical
treatment, criteria for return to sport, functional tests
FUNCTIONAL TESTS FOR RETURN TO SPORT AFTER SURGICAL TREATMENT
OF ANTERIOR GLENOHUMERAL INSTABILITY
Katja Vodopivec
ABSTRACT
Anterior dislocation of the glenohumeral (shoulder) joint is a common injury, especially among
younger men engaged in competitive contact sports and overhead sports. The most common
complications are reccurence of the injury and instabilty of the shoulder joint. In most cases,
therefore, surgery is recommended. Post-surgical rehabilitation lasts from four to six months,
also up to nine months, depending on how the rehabilitation progresses, the surgical procedure,
other related injuries, participation in contact sports, etc. The criteria for return to sport have
not yet been adequately defined.
The main aim of this Master's thesis was to present various functional tests for a return to sport
after surgery to address anterior instability because of a reccurence of shoulder joint dislocation.
We wished to establish the criteria that an athlete must meet during the rehabilitation process
for them to make a safe and successful return to competitive sport. The work is in the form of
a monograph, employing a descriptive method. In order to research this issue, we relied on
domestic and foreign professional and academic literature.
We established that the use of functional tests to assess the condition of the upper limbs as a
screening tool for the prevention of injury or for the safe return to sport is relatively rare. This
is despite the fact that there are several tests available specifically for the shoulder joint, which
besides the other criteria, are important indicators of the individual's ability to move effectively
and self-confidently. The most commonly used test is the upper extremity stability test in a
closed kinetic chain, followed by the Y-balance test and medicine ball throw.
The first two tests help in assessing weaknesses in a closed kinetic chain; the first test assesses
explosive strength, while the Y-test addresses the stability and mobility of the scapula and
thoracic spine. Explosive strength in the upper limbs in an open kinetic chain is tested by
medicine ball throw. Using functional tests to establish the condition of the upper limbs is
appropriate, attested to by the use of lower limb tests; however, in reviewing the literature, we
discovered that further research is required to ascertain the normative values of individual upper
limb tests according to the various factors involved, such as the individual (athletes, participants
in recreational sport, healthy, injured), sports discipline, gender and age.
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UVOD

Ramenski sklepni sistem sestavljajo trije sinovialni sklepi: glenohumeralni,
akromioklavikularni in sternoklavikularni sklep ter skapulotorakalni stik in subakromialni
prostor. Glenohumeralni sklep v ožjem pomenu obravnavamo kot ramenski sklep. To je sklep
med glavico nadlahtnice in glenoidom (ponvico) lopatice. Njegova glavna značilnost je izjemna
gibljivost v vseh prostorskih ravninah. Velike obsege gibov v ramenskem sklepu omogoča stik
med relativno veliko glavico nadlahtnice in, v primerjavi z njo, majhnim glenoidom lopatice z
ravno površino. Ta lastnost ramenskega sklepa, drsenje lopatice po prsnem košu ter rotiranje
ključnice v sklepih s kolčico lopatice (akromionom) in prsnico omogočajo, da lahko roko
spravimo v skoraj vse položaje znotraj njenega dosega, omejeni smo le z dolžino zgornjega uda
in trenutnim položajem telesa. Dobra gibljivost ramenskega sklepa je vsekakor pomembna
prednost, omenjena anatomska oblika pa je vzrok, da je rama nestabilna in predstavlja tveganje
za nastanek poškodbe. Med tem ko drugim sklepom v telesu (koleno, komolec, zapestje) skozi
celoten obseg njihovega giba stabilnost omogočajo vezi, pri ramenskem sklepu ni tako. Vezi
rame so v srednjih položajih ramenskega sklepa sproščene. Napete postanejo le v skrajnih
položajih in šele takrat nudijo stabilnost sklepu. Spodnja glenohumeralna vez je od ramenskih
vezi za stabilnost sklepa najbolj pomembna in preprečuje sprednjo in spodnjo nestabilnost
sklepa, ko je roka v odročenju in zunanji rotaciji. Pomemben statični stabilizator ramena je tudi
labrum, hrustančna vezivna struktura na obodu glenoida, ki pomembno poveča konkaviteto
glenoida. Ramenski sklep se v primerjavi z drugimi sklepi našega telesa zanaša še na druge
mehanizme stabilizacije sklepa. Eden takih mehanizmov je kompresijska sila v glenoid, ki jo
omogoča sočasna kontrakcija mišic rotatorne manšete, ki uravna neto reakcijsko silo in s tem
centrira glavico nadlahtnice v glenoid. Pomemben mehanizem je tudi lopatično-nadlahtnično
(skapulo-humeralno) ravnovesje, ki zajema živčno-mišično kontrolo gibanja lopatice in
pomaga ohranjati neto reakcijsko silo ramenskega sklepa znotraj glenoida (Rockwood, Wirth,
Fehringer, Lippitt in Sperling, 2016).
Med celo vrsto poškodb ramenskega sklepa, ki so lahko posledica padcev, udarcev ali športnih
poškodb, bomo v magistrski nalogi obravnavali problem sprednje nestabilnosti ramena, ki je
večinoma posledica izpaha ali subluksacije sklepa. Osredotočili se bomo na najpogostejšo
obliko izpaha ramena, in sicer sprednji – anteriorni izpah, ki predstavlja kar 96% vseh izpahov
in je najpogostejši pri mladih, predvsem moških športnikih (Savin, Cotter in Cole, 2017).
Zdravljenje nestabilnosti ramenskega sklepa po sprednjem izpahu je lahko konzervativno ali
operativno. Način zdravljenja je odvisen od več dejavnikov, ki jih moramo upoštevati (starost
pacienta, šport s katerim se ukvarja, vrsta poškodbe, idr.). Neoperativno zdravljenje v
primerjavi z operativnim prinaša veliko večjo možnost za ponovni izpah ali nestabilnost (3994%) – pri mlajših pacientih od 20 let je verjetnost ponovitve pomembno večja (Robinson,
Howes, Murdoch, Will in Graham, 2006). Poleg starosti zelo veliko tveganje za ponovni izpah
predstavlja ukvarjanje s kontaktnimi športi (55% verjetnost ponovitve) in športi, ki zahtevajo
večje obremenitve roke nad glavo (51% verjetnost ponovitve) (Sachs, Lin, Stone, Paxton in
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Kuney, 2007). V osnovi poznamo dve metodi operativnega zdravljenja nestabilnosti
ramenskega sklepa po sprednjem izpahu, in sicer odprto stabilizacijo (po Bankartu in različne
modifikacije po Laterjet – Bristowu) ter artroskopsko stabilizacijo ramenskega sklepa, katere
glavni namen je rekonstrukcija sprednjega spodnjega labruma. V eni izmed novejših raziskav
so prišli do zaključka, da ni bistvene razlike v uspešnosti – neuspešnosti med artroskopsko in
odprto metodo (Chalmers, Mascarenhas, Leroux, Sayegh, Verma, Cole in Romeo, 2015).
Epidemiološki podatki v raziskavi iz leta 2017 (Bonazza, Liu, Leslie in Dhawan, 2017), v kateri
so spremljali kirurške trende v obdobju med leti 2008 in 2012, kažejo, da je artroskopska
stabilizacija uporabljena v praksi v več kot 90% primerov.
Rehabilitacija pri obeh operativnih metodah je dokaj podobna in traja približno 24 tednov,
odvisno od uspešnosti operacije, športa oziroma aktivnosti, h katerim se želi posameznik vrniti,
in od napredka v posameznih fazah rehabilitacije (Savin, Cotter in Cole, 2017). Pomembno
vlogo pri vrnitvi v šport igrajo tudi psihološki dejavniki, in sicer strah pred ponovnim izpahom
in s tem sprememba prioritet, socialna mreža, razpoloženje in »jaz« posameznika.
Rehabilitacija mora, za uspešno in varno vrnitev na enako športno raven kot pred poškodbo,
zato zajemati tako fizične kot tudi psihološke elemente rehabilitacije.
Posamezne faze rehabilitacije so zelo jasno določene, jasno so določeni tudi kriteriji za prehod
iz ene v drugo fazo. Odsotnost simptomov, dobra gibljivost, moč, živčno-mišična kontrola in
vzdržljivost so kriteriji za varno vrnitev v šport. Največje pomanjkanje raziskav je na področju
pozne rehabilitacije in kriterijev za vrnitev na enako športno raven kot pred poškodbo – kriteriji,
kaj predstavlja zadostno moč, kako izmeriti dinamično živčno-mišično kontrolo in vzdržljivost
ter kako oceniti stopnjo psihološke rehabilitacije posameznika po operaciji rame (Popchak,
Patterson-Lynch, Christian in Irrgang, 2017).
V nadaljevanju naloge bomo najprej natančneje razložili anatomijo ramenskega sklepnega
sistema. Podrobneje bomo obravnavali ramenski sklep in njegove sklepne strukture ter
pripadajoče mišice. Nato se bomo osredotočili na nestabilnost ramenskega sklepa po sprednjem
izpahu, metode zdravljenja in faze rehabilitacije omenjene patologije. Na koncu bomo največ
pozornosti namenili glavnemu delu naloge, kjer bomo opisali gibalne teste, s katerimi
preverjamo uspešnost rehabilitacije po kirurškem zdravljenju sprednje nestabilnosti
ramenskega sklepa za varno vrnitev v šport.

1.1

ANATOMIJA RAMENSKEGA SKLEPNEGA SISTEMA

Ramenski sklepni sistem vključuje vse strukture, ki sodelujejo pri gibanju ramena. Sestavljajo
ga lopatica, ključnica, prsnica, nadlahtnica in prsni koš ter vključuje tri sinovialne sklepe –
sternoklavikularni, akromioklavikularni in glenohumeralni sklep ter dva neprava fiziološka –
skapulotorakalni stik in subakromialni prostor. Za normalno delovanje celotnega ramenskega
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sistema je potrebna normalna funkcija vseh posameznih sklepov in struktur znotraj sklepa,
skupaj z mišicami in vezmi ter normalna gibljivost prsne in ledvene hrbtenice.
V nadaljevanju bomo podrobneje opisali vse strukture ramenskega sklepnega sistema, ki
pomembno vplivajo na kasnejšo problematiko, ki se je bomo dotaknili v magistrski nalogi.

1.1.1 Glenohumeralni ali ramenski sklep
Glenohumeralni sklep (GH), ki ga imenujemo tudi ramenski sklep, je kroglast sklep. Gre za
stik med glavico nadlahtnice in glenoidom (ponvico) lopatice. Glavica nadlahtnice je velika
kroglasta kostna struktura, obdana s hialinim hrustancem. Sklepna površina sestavlja eno
tretjino celotnega zgornjega dela nadlahtnice in je usmerjena navznoter, navzgor in nazaj.
Glavica in vrat sta glede na položaj grebena nadlahtnice nagnjena za 130° – 150° navzgor in
nazaj (retrovertirana) za 20° – 30°. Poleg glavice zgornji del nadlahtnice tvorita še velika in
mala grča, ki v sprednjem delu tvorita bicipitalni kanal, v katerem poteka tetiva dolge glave
mišice biceps brachii. (Rockwood idr., 2016).
Sklepna površina glenoida lopatice je v celoti pokrita s hialinim hrustancem. Ta se tanjša od
periferije proti sredini in ustvarja konkavnost glenoida. Povprečni polmer normalnega glenoida
je 12,5 mm. Razmerje med sklepno površino glavice nadlahtnice in glenoidom je 3,12:1 pri
moških in 2,9:1 pri ženskah, kar nakazuje na to, da je slaba stabilnost sklepa posledica majhne
sklepne površine glenoida v primerjavi z veliko glavico nadlahtnice (Rockwood idr., 2016).
Sklepno površino med obema strukturama tvori tudi glenoidni labrum. Gre za 3 – 4 mm debelo
hrustančno vezivno strukturo trikotne oblike, ki obdaja glenoid. Je zelo pomemben člen pri
zagotavljanju statične stabilnosti ramenskega sklepa, saj poveča globino glenoida do 50% in s
tem sklepno površino z glavico nadlahtnice. Služi tudi kot pripenjališče sklepne ovojnice, tetive
dolge glave mišice biceps brachii in glenohumeralnih vezi na glenoid (Rockwood idr., 2016).

1.1.1.1 Sklepna ovojnica in vezi ramenskega sklepa
Sklepna ovojnica (kapsula) v celoti obdaja ramenski sklep in ima dvakrat večjo površino od
glavice nadlahtnice. Je tanka in ohlapna, ter tako omogoča polno in prosto gibljivost, hkrati pa
je eden izmed pomembnih statičnih stabilizatorjev ramenskega sklepa. Tipično sprejme od 28
ml do 35 ml tekočine, volumen sklepa pa je večji pri ženskah kot moških (Rockwood idr.,
2016). Ima dve plasti, notranjo – sinovialno in zunanjo – fibrozno plast. Sinovialni del ovojnice
poteka od hrustančnega roba glenoida na lopatici (labruma) okoli glavice nadlahtnice, kjer se
na sprednji in zadnji strani prirašča na anatomskem vratu nadlahtnice in na rob sklepnega
hrustanca. Na notranji strani nadlahtnice poteka sinovialna ovojnica skozi zgornji del
bicipitalnega kanala 1cm navzdol do kirurškega vratu (»vagina sinovialis intertubercularis«),
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ki obdaja zgornji del tetive mišice biceps brachii (Pejković, 2005). Sklepna ovojnica se meša
skupaj z vezivnimi strukturami, ki se nahajajo v bližini, med katerimi so tudi glenohumeralne
vezi.
Pomembna ojačitev sklepne ovojnice je rotatorni interval, ki je trikotno področje med zgornjim
robom mišice subscapularis spodaj in sprednjim robom mišice supraspinatus zgoraj. Sestavljajo
ga zgornja glenohumeralna vez, korakohumeralna vez in tetiva dolge glave mišice biceps
brachii. Rotatorni interval je pomemben stabilizator v smeri navzdol in nazaj (Veselko, Tonin
in Praprotnik, 1996).
Vezi ramenskega sklepa povezujejo lopatico in nadlahtnico. Skupaj s sklepno ovojnico so eni
izmed primarnih statičnih stabilizatorjev ramenskega sklepnega sistema, ki imajo največjo
vlogo v skrajnih legah zgornjega uda.


Korakohumeralna vez (CHL) poteka od kljunastega odrastka lopatice (korakoida), skozi
sklepno ovojnico do velike in male grče nadlahtnice. Je sestavni del rotatornega intervala
in nudi ojačitev sklepni ovojnici iz zgornje strani. Biomehanski prispevek omenjene vezi
ni povsem znan, podpirala naj bi glavico nadlahtnice v nevtralnem položaju, ko je zgornji
ud ob telesu. Ko je rama v odročenju, se vez sprosti in izgubi funkcijo stabilizatorja sklepa
(Rockwood idr., 2016).



Transverzalna humeralna vez se nahaja na nadlahtnici in prečka žleb med veliko in malo
grčo nadlahtnice. Njena glavna funkcija je stabilizacija tetive mišice biceps brachii v
bicipitalnem žlebu (Thompson, 2009).



Glenohumeralna vez – zgornja (superiorna), srednja (medialna) in spodnja (inferiorna)
glenohumeralna vez nudijo ojačitev sprednje in spodnje strani sklepne ovojnice in v
največji meri preprečujejo sprednji premik glavice nadlahtnice.
o Zgornja glenohumeralna vez (SGHL): poteka od sprednjega zgornjega roba glenoida
do vrha male grče nadlahtnice. Preprečuje sprednji premik in pomaga podpirati glavico
nadlahtnice pri nevtralnem položaju roke, skupaj s CHL in rotatorno manšeto.
o Srednja glenohumeralna vez (MGHL): njena vloga pri statični stabilnosti
ramenskega sklepa se spreminja glede na debelino same vezi. Preprečuje sprednji
premik pri zunanji rotaciji in odročenju do 45°.
o Spodnja glenohumeralna vez (IGHL): je ena izmed najpomembnejših statičnih
stabilizatorjev ramenskega sklepa pri odročenju in zunanji rotaciji ramena. Sprednji
del spodnje glenohumeralne vezi (lig. glenohumerale inf. ant.) se upira sprednjemu in
spodnjemu premiku ramenskega sklepa pri 90° odročenja in zunanje rotacije. Zadnji
del (lig. glenohumerale inf. post.) preprečuje zadnji in spodnji premik pri notranji
rotaciji in odročenju roke (Boyer, 2014).
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1.1.1.2 Gibi ramenskega sklepa
V ramenskem sklepu ločimo gibe nadlahtnice in medsebojno gibanje sklepnih površin (glavice
nadlahtnice po glenoidu lopatice). Gibanje nadlahtnice imenujemo nihanje (ang. swing),
gibanje ene sklepne površine po površini druge pa je kombinacija kotaljenja in drsenja ali
vrtenja. Splošne značilnosti kotaljenja so, da sta sklepni površini neskladni in da imamo ob
vsakem premiku sklepnih površin nove stične točke (podobno kotaljenju žoge po tleh). Do
kotaljenja pride zaradi gibanja kosti, pri čemer je smer kotaljenja sklepnih površin vedno enaka
smeri gibanja kosti, ne glede na to ali je površina konveksna ali konkavna. V normalno
funkcionalnem sklepu nikoli ne pride samo do kotaljenja, ampak je temu vedno pridruženo še
drsenje ali vrtenje. Značilnost drsenja je, da izbrana fiksna točka na eni strani sklepne površine
prihaja v stik z novimi točkami na drugi strani sklepne površine. Smer, v kateri se zgodi drsenje,
je odvisno od sklepne površine. Če je ta konkavna, je drsenje v isti smeri, in če je konveksna, v
nasprotni smeri od kotnega gibanja kosti. To mehansko razmerje je poznano kot konveksnokonkavno pravilo. (Kisner in Colby, 2012).
Gibanje sklepnih površin je posebnost ramenskega sklepa. Glavica nadlahtnice se kotali v isti
smeri in drsi v nasprotni smeri po glenoidni jami kot nadlahtnica, kar je v nasprotju s
konveksno-konkavnim pravilom (Kisner in Colby, 2012).
Tabela 1
Gibanje ramenskega sklepa in sklepnih površin
Gibanje sklepnih površin

Gibanje ramenskega sklepa

Kotaljenje
Drsenje
spin (minimalno kotaljenje in drsenje)
naprej
nazaj
naprej
nazaj
spin (minimalno kotaljenje in drsenje)
nazaj
naprej
nazaj
naprej
navzgor
navzdol

Upogib - fleksija
Horizontalni primik/addukcija
Notranja rotacija (0° add.)
Izteg - ekstenzija
Horizontalni odmik/abdukcija
Zunanja rotacija (0° abd.)
Odmik - abdukcija

Opomba. Povzeto po Kisner, C. in Colby, L. A. (2012). Therapeutic exercises foundation and
technicque. Philadelphia: F. A. Davis Company.

V Tabeli 1 so opisani osnovni gibi ramenskega sklepa in sklepnih površin.
Posamezni gibi v ramenskem sklepu:
 Upogib (antefleksija; predročenje) in izteg (ekstenzija oz. retrofleksija; zaročenje):
sta giba, ki se zgodita v sagitalni ravnini. Upogib je gib v ramenskem sklepu, ki omogoči
premik celotnega zg. uda od priročenja do predročenja (od 0° do 90°). Izteg pomeni
vračanje roke nazaj od predročenja do priročenja. Iz anatomskega položaja roke je
možna tudi hiperekstenzija – izteg roke za trup do 45° (zaročenje).
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Odmik (abdukcija; odročenje) in primik (addukcija; priročenje): sta giba, ki se
zgodita v frontalni ravnini od 0° do 90°. Odmik je gib v ramenskem sklepu, ki omogoči
premik zg. uda od priročenja do odročenja. Primik je vračanje roke nazaj v začetni
položaj od odročenja do priročenja.
Dvig – elevacija skozi antefleksijo: je nadaljevanje upogiba – od predročenja do
vzročenja (od 90° do 180°), kjer so poleg giba v ramenskem sklepu vpleteni še gibi v
SC, AC in skapulotorakalnem stiku.
Dvig – elevacija skozi abdukcijo: je nadaljevanje odmika – od odročenja do vzročenja
(od 90° do 180°), kjer so poleg giba v ramenskem sklepu vpleteni še gibi v SC, AC in
skapulotorakalnem stiku.
Notranja in zunanja rotacija: sta giba, ki se zgodita v transverzalni ravnini. Notranja
rotacija je gib v ramenskem sklepu, ki premakne roko proti sredini, in zunanja rotacija
od sredine trupa. V obe smeri je mogoč gib za 90°.
Horizontalni odmik (horizontalna abdukcija) in primik (addukcija): sta prav tako
giba v transverzalni ravnini, pri 90° odmika. Horizontalni odmik je premik zg. uda nazaj
(v zaročenje) do kota 30° in horizontalni primik, premik zg. uda naprej (v predročenje)
do kota 120°.
Kroženje – cirkumdukcija: je kombinacija gibov ramenskega sklepa – upogiba, dviga,
odmika, primika in iztega, ki s svojim potekom opisuje stožec z vrhom v samem sklepu.
Scaption (ang.): gre za vsa gibanja ramenskega sklepa (upogib, odmik, dvig) v
skapularni/lopatični ravnini – ravnini spine lopatice, kar je približno 30° na frontalno
ravnino. (Lippert, 2011).

1.1.2 Sternoklavikularni sklep
Sternoklavikularni (SC) sklep je sklep med prsnico (sternum) in ključnico (klavikula) in je edini
sklep, ki povezuje zgornji ud direktno s trupom. Je sklep z zelo malo kostne stabilnosti, sklepni
površini pa sta ravni in obdani s hialinim hrustancem. Ključnica in prsnica sta v večini primerov
ločeni z medsklepnim diskom, ki se na zgornji strani prirašča na prvo rebro in zgornjo stran
ključnice skupaj z interklavikularno vezjo. Glavni stabilizatorji sklepa so vezi, ki prečkajo
sklep, to sta predvsem sprednja in zadnja sternoklavikularna vez. Nobena mišica ne prečka
sklepa, ki bi omogočala dinamično stabilnost sklepu. Gibi, ki jih sklep omogoča so dvig
(elevacija) in spust (depresija), ki nastanejo med ključnico in diskom ter protrakcija, retrakcija
in rotacija, ki se zgodijo med prsnico in diskom. Glavni gibi se zgodijo zaradi gibanja lopatice
in nadlahtnice, izoliranih gibov v samem sternoklavikularnem sklepu ni. (Rockwood idr.,
2016).
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1.1.3 Akromioklavikularni sklep
Akromioklavikularni (AC) sklep je edina povezava med ključnico in kolčico lopatice
(akromionom), le 1% ljudi ima zraven tega še korakoklavikularni sklep (sklep med kljunastim
odrastkom lopatice in ključnico). Diartrodialni sklep vsebuje disk in je obdan z ovojnico. V
sklepu v prvih 20° in zadnjih 40° dviga (elevacije) pride do rotacije med kolčico lopatice in
ključnico za približno 20°. Obseg giba v akromioklavikularnem sklepu se lahko pri
posameznikih razlikuje. Nekateri imajo veliko manjši obseg giba, kar pomeni, da sama zatrditev
sklepa ne vpliva pomembno na gibanje ramenskega obroča. Glavno stabilnost sklepu nudijo
vezi. Akromioklavikularna vez (vez med kolčico lopatice in ključnico) v 90% skrbi za stabilnost
sklepa v horizontalnih smereh (naprej/nazaj), med tem ko za vertikalno stabilnost skrbita
predvsem dve korakoklavikularni vezi, konoidna in trapezoidna, slednja pa skrbi tudi za
kompresijsko stabilnost sklepa (77%) (Rockwood idr., 2016). Korakoakromialna vez (vez med
kljunastim odrastkom in kolčico lopatice) ne prečka direktno AC sklepa, ampak tvori neke vrste
»streho« nad glavico nadlahtnice. Služi kot podpora glavici nadlahtnice iz zgornje strani, kadar
pride do sil, ki potekajo navzgor po nadlahtnici. Poteka od zunanje strani zgornjega dela
kljunastega odrastka do spodnjega dela kolčice lopatice. (Lippert, 2011).

1.1.4 Skapulotorakalni sklep
Skapulotorakalni sklep je brez pravih anatomskih struktur, sicer značilnih za sklep. Nima
kostnega stika z aksialnim skeletom, zato ga raje kot sklep imenujemo skapulotorakalni stik.
Gre za stik med lopatico in prsnim košem. Lopatica je tanka trikotna kostna struktura, ki v
glavnem služi kot pripenjališče mišic. Drsi po prsnem košu v več smeri in sodeluje pri vseh
gibih zgornjega uda. Sinhrono gibanje lopatice in nadlahtnice omogoča premik zgornjega uda
od 150° do 180° (dvig skozi antefleksijo in abdukcijo). Razmerje gibanja lopatice in nadlahtnice
je 1:2 v prid nadlahtnici (2° giba v ramenskem sklepu pomeni 1° rotacije lopatice). V začetni
fazi (od 0° do 30° odmika in od 0° do 60° upogiba) gibanje prevladuje predvsem v ramenskem
sklepu, med tem ko ostaja lopatica relativno stabilno na prsnem košu. V srednji fazi gibanja
nadlahtnice je razmerje gibanja 1:1, saj lopatica v tem delu doseže svoj največji obseg giba. V
nadaljevanju ramenski sklep ponovno prevzame prevlado (Kisner in Colby, 2012).
Gibi lopatice:
 Dvig (elevacija), spust (depresija), retrakcija in protrakcija: omenjeni gibi se
zgodijo v povezavi z gibi ključnice v SC sklepu. Dvig in spust se zgodita v frontalni
ravnini, ko lopatica drsi navzgor in navzdol. Protrakcija in retrakcija se zgodita v
transverzalni ravnini, ko se lopatica giba stran ali k hrbtenici.
 Rotacija navzgor in navzdol: sta giba, ki se zgodita skupaj z gibanjem ključnice v SC
sklepu in rotacijo v AC sklepu ter gibi nadlahtnice v več ravninah. Rotacija navzgor (z
nagibom lopatice nazaj in zunanjo rotacijo) se zgodi skupaj z vsemi gibi dviga zgornjega
uda (upogib, odmik v ravnini lopatice in frontalni ravnini).
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Zunanja in notranja rotacija: sta giba, ki se zgodita v transverzalni ravnini, pri
katerima se notranji rob lopatice dvigne od ali približa k prsnemu košu.
Nagib naprej in nazaj: nagib naprej se zgodi skupaj z notranjo rotacijo in iztegom
nadlahtnice – pri seganju z roko za hrbet. Med tem ko se nagib nazaj zgodi med
upogibom nadlahtnice. (Kisner in Colby, 2012).

Stabilnost lopatice je v veliki meri povezana s stabilnostjo ramenskega sklepa in odvisna
predvsem od delovanja mišic. Kadar je roka v anatomskem položaju – ob telesu, stabilnost
lopatice zagotavlja ravnovesje sil. Teža roke povzroči rotacijo lopatice navzdol, protrakcijo in
nagib naprej. Normalen položaj lopatice vzdržujejo mišice: zgornji trapez, serratus anterior,
romboid in srednji trapez. Pri aktivnem gibanju roke, pri zdravem posamezniku, lopatičnonadlahtnične mišice delujejo sinhrono, ohranjajo pravilno razmerje napetosti in dolžine, ter s
tem stabilizirajo in kontrolirajo gibanje lopatice. Brez mišične kontrole položaja lopatice se
učinkovitost mišic ramenskega sklepnega sistema manjša, kar lahko privede do nekaterih
bolezenskih stanj v ramenskem sklepu (Kisner in Colby, 2012).

1.1.5 Mišice ramenskega sklepnega sistema
Mišice ramenskega sklepnega sistema imajo dve glavni funkciji – omogočajo izvedbo večine
gibov, hkrati pa so glavni dinamični stabilizatorji ramenskega sklepa. Razdelimo jih v štiri
skupine (Rockwood, idr. 2016). V prvo skupino spadajo skapulotorakalne mišice, ki
kontrolirajo predvsem gibanje lopatice na prsnem košu. V drugi skupini so izključno mišice
ramenskega sklepa, ki potekajo čez sklep. V tretjo skupino spadajo večsklepne mišice in v
zadnjo, četrto skupino, orientacijske mišice, ki nimajo direktne povezave s funkcijo ramenskega
sklepa, ampak so pomembni anatomski markerji predvsem za kirurška zdravljenja.

1.1.5.1 Skapulotorakalne mišice


M. TRAPEZIUS – TRAPEZASTA MIŠICA

Je največja in najbolj površinska mišica izmed skapulotorakalnih mišic. Funkcionalno jo
delimo na tri dele: zgornji, srednji in spodnji trapez. Zgornja vlakna potekajo od spodnjega roba
lobanje, zatilja in nuhalnega ligamenta in se priraščajo na zadnji tretjini ključnice. Glavno vlogo
ima pri dvigu lopatice in njeni rotaciji navzgor. Srednja vlakna potekajo od odrastkov sedmega
vratnega (C7) do tretjega prsnega (Th3) vretenca in se priraščajo na kolčico in greben lopatice.
Glavno vlogo ima pri retrakciji lopatice, pomaga tudi pri rotaciji lopatice navzgor. Spodnja
vlakna potekajo od četrtega (Th4) do dvanajstega (Th12) prsnega vretenca in se priraščajo na
začetek grebena lopatice. Pomaga pri depresiji lopatice in njeni rotaciji navzgor. Kot celota
deluje trapezasta mišica kot retraktor lopatice, pri čemer zgornja in spodnja vlakna le asistirajo
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gibanju. Zgornja in spodnja vlakna delujejo kot antagonisti pri dvigu in spustu lopatice ter kot
agonisti pri rotaciji lopatice navzgor (Lippert, 2011).


M. RHOMBOID MAJOR IN MINOR – VELIKA IN MALA ROMBASTA
MIŠICA

Veliko in malo rombasto mišico velikokrat obravnavajo kot eno, saj ju je anatomsko težko
ločiti, opravljata pa povsem enako funkcijo. Nahajata se pod trapezasto mišico. Velika rombasta
mišica se narašča na trnastih odrastkih šestega in sedmega vratnega vretenca (C6 in C7), med
tem ko mala od prvega do četrtega prsnega vretenca (Th1 do Th4). Obe se pripenjata na notranji
rob lopatice. Glavna funkcija obeh mišic je retrakcija in dvig lopatice, sodelujeta pa tudi pri
rotaciji lopatice navzdol (Lippert, 2011).


M. LEVATOR SCAPULE – DVIGALKA LOPATICE

Mišica je dobila ime po svoji funkciji. Narastišče mišice je na trnastih odrastkih, od prvega do
četrtega vratnega vretenca, prirašča pa se na lopatico, na mesto med zgornjim robom in
grebenom lopatice. Glavna funkcija mišice je dvig zgornjega vogala lopatice, skupaj z mišico
serratus anterior pa povzroča rotacijo lopatice navzgor (Lippert, 2011).


M. SERRATUS ANTERIOR – SPREDNJA NAZOBČANA MIŠICA

Mišica se narašča na rebra, na sprednjo zunanjo stran prsnega koša, od prvega do devetega
rebra. Pripenja se vzdolž celotnega notranjega roba lopatice. Glede na pripenjališče na
notranjem robu lopatice mišico razdelimo na tri dele: zgornji, srednji in spodnji del. Je
protraktor lopatice, sodeluje pa tudi pri rotaciji lopatice navzgor. Je glavni stabilizator
notranjega roba lopatice na prsni koš. Brez te funkcije mišice se notranji rob lopatice pri
upogibu roke odlepi od prsnega koša, kar imenujemo »štrleče – winging« lopatice. Mišica je
bolj aktivna pri upogibu ramenskega sklepa kot pa pri odmiku – saj odmik zahteva nekaj
retrakcije lopatice.


M. PECTORALIS MINOR – MALA PRSNA MIŠICA

Mala prsna mišica se narašča od tretjega do petega rebra in se prirašča na kljunast odrastek
lopatice. Leži globoko pod veliko prsno mišico. Funkcija mišice je protrakcija lopatice, če je ta
v retrakciji, in depresija zunanjega roba ali rotacija lopatice navzdol, če je ta rotirana navzgor
(Rockwood idr., 2016).


M. SUBCLAVIUS – PODKLJUČNIČNA MIŠICA
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1.1.5.2 Glenohumeralne mišice


M. DELTOID – DELTOIDNA MIŠICA

Gre za največjo in eno najpomembnejših mišic ramenskega sklepa, ki jo delimo na tri dele:
sprednji, srednji in zadnji del. Sprednji del mišice se narašča na zunanji tretjini ključnice, srednji
del na kolčici lopatice in zadnji del mišice na grebenu lopatice. Pripenjališče mišice je na
zunanji strani diafize nadlahtnice na grčavini. Primarna funkcija mišice je upogib in odmik
ramena. Srednji deltoid je vključen v vse gibe dviga nadlahtnice, dvig v ravnini lopatice je
produkt dela sprednjega in srednjega deltoida, z nekaj pomoči zadnjega deltoida – predvsem
pri gibih nad 90°. Odmik v frontalni ravnini poveča aktivacijo zadnjega dela mišice in zmanjša
aktivacijo sprednjega dela. Deltoid prav tako prispeva 60% moči horizontalnega odmika.
Aktiven je v vseh oblikah dviga roke, zato je izguba funkcije mišice velika katastrofa za
posameznika (Rockwood idr., 2016). Poleg omenjenih ima deltoid tudi funkcijo dinamičnega
stabilizatorja ramenskega sklepa s sprednje strani. To funkcijo prevzame, ko pride do sprednje
nestabilnosti ramenskega sklepa. Pomembno vlogo v tem primeru imata predvsem srednji in
zadnji deltoid v primerjavi s sprednjim. Zagotavljata večjo stabilnost sklepu, večjo
kompresijsko silo v smeri glenoida in manjšo strižno silo v primerjavi s sprednjim deltoidom,
predvsem kadar se ramenski sklep giba v ravnini lopatice. To je v nasprotju z mišicami rotatorne
manšete, ki zagotavljajo stabilnost v vseh položajih ramenskega sklepa. Pri sprednji
nestabilnosti ramenskega sklepa je tako smiselno poleg vaj rotatorne manšete vključevati tudi
vaje za druge večje mišične skupine (Di Giacomo, Pouliart, Constantini in De Vita, 2008).


MIŠICE ROTATORNE MANŠETE

Rotatorna manšeta se nahaja pod deltoidom in je sestavljena iz štirih mišic: mišice
supraspinatus (nadgrebenčnica), infraspinatus (podgrebenčnica), teres minor (mala okrogla
mišica) in subscapularis (podlopatična mišica). Tetive mišic rotatorne manšete se v notranjosti
prepletajo in povezujejo med seboj z vezmi, labrumom, sklepno ovojnico in tetivo dolge glave
mišice biceps brachii. Vse se priraščajo na nadlahtnico. Kontrakcija mišic rotatorne manšete
predstavlja dinamično stabilizacijo sklepa, saj s kontrakcijo prispeva k napetosti statičnih
stabilizatorjev (vezi). Usklajen odziv in kontrakcija mišic rotatorne manšete ter napetost vezi,
ki jo s tem ustvarijo, privedejo do različne stopnje stabilizacije sklepa, in sicer glede na gibanje
in pozicijo nadlahtnice (Kisner in Colby, 2012).
o Supraspinatus: funkcija mišice supraspinatus je zelo pomembna, saj je le-ta aktivna v
vseh gibih dviga roke. Narastišče mišice je na lopatici in poteka nad grebenom lopatice,
pod kolčico lopatice ter se prirašča na veliko grčo nadlahtnice. Glavico nadlahtnice
obdaja iz zgornje strani, mišična vlakna pa so usmerjena direktno proti glenoidu. Zaradi
tega je zelo pomemben stabilizator glavice nadlahtnice v glenoid.
o Infraspinatus: je druga najbolj aktivna mišica rotatorne manšete in eden izmed dveh
najpomembnejših zunanjih rotatorjev ramenskega sklepa, saj doprinese do 60% moči
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celotnemu gibu. Deluje tudi kot depresor glavice nadlahtnice in pomemben stabilizator
ramenskega sklepa v smeri nazaj, kadar je roka v notranji rotaciji in v smeri naprej,
kadar je roka v odročenju in zunanji rotaciji. Tako kot supraspinatus se narašča na
lopatico in prirašča na veliko grčo nadlahtnice.
o Teres minor: je drugi najpomembnejši zunanji rotator ramenskega sklepa. H gibu
doprinese do 45% moči, poleg tega pa je pomemben stabilizator sklepa v smeri naprej.
Narašča se na srednji del zunanjega roba lopatice in pripenja na spodnji zadnji del velike
grče nadlahtnice, pod infraspinatusom.
o Subscapularis: narašča se na sprednji strani na notranji rob lopatice in poteka čez
celotno podlopatično jamo, do pripenjališča na mali grči nadlahtnice. Je notranji rotator
ramenskega sklepa in statični stabilizator sklepa v smeri naprej. Njegova spodnja vlakna
služijo kot depresorji in kompresorji glavice nadlahtnice, upirajo se strižnim silam, ki
jih povzroča deltoid, ter tako pomagajo pri dvigu roke (Rockwood idr., 2016).
Poleg deltoidne mišice in mišic rotatorne manšete prištevamo k mišicam ramenskega sklepa še
mišici teres major in coracobrahialis, saj obe neposredno prečkata sam sklep in s svojo funkcijo
vplivata na njegovo gibanje.


M. TERES MAJOR – VELIKA OKROGLA MIŠICA

Glavna funkcija mišice teres major je notranja rotacija, primik in izteg roke. Omenjeni gibi so
izvedeni le ob uporu (Rockwood, idr., 2016).


M. CORACOBRAHIALIS – PAZDUŠNA MIŠICA

Gibi, ki jih izvaja mišica coracobrahialis v ramenskem sklepu, so upogib in primik. Zaradi
svojega poteka (od kljunastega odrastka lopatice do nadlahtnice) ima coracobrahialis tudi vlogo
stabilizatorja glavice nadlahtnice v glenoid (Rockwood idr., 2016).

1.1.5.3 Večsklepne mišice


M. PECTORALIS MAJOR – VELIKA PRSNA MIŠICA

Pectoralis major ali velika prsna mišice je prva mišica iz skupine večsklepnih mišic, ki poleg
ramenskega sklepa prečka še skapulotorakalni sklep oziroma stik. Mišica je razdeljena na tri
dele: zgornji, srednji in spodnji del. Njena funkcija se razlikuje glede na narastišče, in sicer ima
zgornji del narastišče na ključnici, srednji in spodnji del pa na prsnici. Vsi trije deli mišice se
priraščajo na zunanjo stran žleba nadlahtnice. Zgornji del tako sodeluje pri upogibu in
horizontalnemu primiku, med tem ko srednji in spodnji del pri notranji rotaciji, depresiji
lopatice, iztegu ramenskega sklepa in horizontalnemu primiku (Rockwood idr., 2016).
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M. LATISSIMUS DORSI – ŠIROKA HRBTNA MIŠICA

Je mišica, ki pokriva velik del našega hrbta, narastišče ima na vretencih, vse od petega
ledvenega do sedmega prsnega vretenca. Prirašča se na notranji greben žleba nadlahtnice. Gibi,
ki jih izvaja, so: notranja rotacija in primik nadlahtnice, izteg ramena in rotacija lopatice
navzdol pri vleku nadlahtnice (Rockwood idr., 2016).


M. BICEPS BRACHII – DVOGLAVA NADLAKTNA MIŠICA

Mišica biceps brachii ali dvoglava nadlaktna mišica ima glavno funkcijo v komolcu (upogib in
supinacija). Kot pove že samo ime, ima dve glavi – kratko in dolgo, ki imata narastišče na
lopatici. Tetiva kratke glave ima narastišče na kljunastem odrastku lopatice, dolga glava pa
poteka med malo in veliko grčavino nadlahtnice in se narašča na supraglenoidno grčo in zgornji
del labruma. Pripenjališče mišice je na grči koželjnice (radiusa). Pomen mišice za ramenski
sklep ni povsem jasen. Ker tetivi obeh glav mišice prečkata ramenski sklep s sprednje strani,
sodelujeta pri upogibu ramenskega sklepa, v nekaterih primerih pa kot depresorja glavice
nadlahtnice (poškodbe mišice supraspinatus). Tetiva dolge bicepsove glave bi naj s svojo
pritrditvijo na zgornji del labruma nudila tudi ojačitev sklepni ovojnici in tako prispevala k
sprednji stabilnosti ramenskega sklepa, ko je rama v odročenju in zunanji rotaciji (Kisner in
Colby, 2012). Sodelovala bi naj tudi pri mazanju sklepa (lumbrikaciji) in imela proprioceptivno
vlogo.


M. TRICEPS BRACHII – TROGLAVA NADLAKTNA MIŠICA

Triceps brachii ali troglava nadlaktna mišica je dobila ime zaradi treh različnih narastišč in prav
tako ni direktno povezana z mišicami ramenskega sklepa. Dolga glava se narašča na spodnjo
glenoidno grčo lopatice in poteka navzdol med mišicama teres minor in major, kjer se združi
še z ostalima dvema glavama. Kljub temu, da tetiva dolge glave ne poteka direktno skozi
ramenski sklep, je narastišče še vedno tesno povezano z labrumom, ki se nahaja zelo blizu
narastišča mišice. Vlakna tetive, ki so blizu sklepne ovojnice, segajo v spodnji del ovojnice in
jo ojačujejo s spodnje strani. Ostala vlakna tetive segajo v kost. Ojačan del sklepne ovojnice,
katere del je tudi spodnja glenohumeralna vez, se vrašča v labrum (Rockwood idr., 2016).
Zunanja glava mišice se narašča na zunanjo zadnjo stran nadlahtnice pod veliko grčo. Notranja
glava poteka najbolj v notranjosti, pod dolgo in zunanjo glavo in se narašča na zadnjo stran
nadlahtnice. Mišica nato v celoti prečka komolec iz zadnje strani in se prirašča na olekranon
podlahtnice. Glavna funkcija mišice je izteg komolca. Dodatno pa bi naj mišica sodelovala pri
primiku ramena proti uporu, z nasprotovanjem strižnim silam, ki nastanejo z delovanjem mišic,
katerih primarna funkcija je primik roke (Rockwood idr., 2016), vendar to funkcijo lahko
opravlja, če rama ni notranje rotirana.
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1.2

MEHANIZMI STABILNOSTI RAMENSKEGA SKLEPA

Glavna značilnost ramenskega sklepa je izjemna gibljivost v vseh prostorskih ravninah in
sposobnost natančne stabilizacije glavice nadlahtnice v center glenoida lopatice. Ravnotežje
med stabilnostjo in mobilnostjo je doseženo s pomočjo statičnih in dinamičnih stabilizatorjev
ramenskega sklepa, ki z različnimi mehanizmi stabilizacije, značilnimi posebej za ramenski
sklep, nudijo stabilnost sklepu.
Tabela 2
Dinamični in statični stabilizatorji ramenskega sklepa in lopatice
Dinamični stabilizatorji
Smer premika
Statični stabilizatorji
Primarni
Sekundarni
Sprednji/
Infraspinatus
Deltoid
Sprednji del labruma
anteriorni
Teres minor
Triceps
pri 0°ABD – CHL, SGHL, AGHL
pri 45° ABD – MGHL, zgornji del
IGHL
pri 90° ABD – spodnji del sklepne
ovojnice in zgornji del IGHL
Zadnji /
posteriorni

Subscapularis

Sprednji deltoid

Zadnji del labruma, zadnji del IGHL

Spodnji/
inferiorni

Supraspinatus

Srednji deltoid
Triceps

CHL
Sprednji del IGHL

Zgornji/
superiorni

Teres major
Latissimus dorsi

Biceps

Zadnji spodnji del sklepne ovojnice

Opomba. ABD = abdukcija/odmik; AGHL = sprednja glenohumeralna vez; CHL = kokrakohumeralna
vez; IGHL = spodnja glenohumeralna vez; MGHL = medialna glenohumeralna vez; SGHL = zgornja
glenohumeralna vez. Povzeto po Manske, C. R. (2006). Postsurgical orthopaedic sports rehabilitation.
Knee & Shoulder. USA: Elsevier.

V Tabeli 2 so opisani najpomembnejši statični in dinamični stabilizatorji ramenskega sklepa.
Kosti, vezi, glenoidni labrum in biomehanske lastnosti ramenskega sklepa tvorijo statično
stabilnost. Najpomembnejši statični stabilizator je labrum, poleg spodnje glenohumeralne vezi,
ki ima glavno vlogo pri preprečevanju sprednje nestabilnosti pri odročenju in zunanji rotaciji
zgornjega uda. Mišice s svojimi tetivami, ki se prepletajo med sabo, z vezmi in glenoidnim
labrumom, s svojo aktivacijo povzročajo napetost statičnih struktur in so glavni dinamični
stabilizatorji sklepa (Kisner in Colby, 2012).
Mehaniko stabilnosti ramenskega sklepa najlažje razumemo in razložimo v odnosu med neto
silo, ki deluje na glavico nadlahtnice, in obliko glenoida. Glavni zakon stabilnosti ramenskega
sklepa govori, da do izpaha ne bo prišlo, dokler bo neto reakcijska sila sklepa znotraj
učinkovitega glenoidnega loka. Neto reakcijska sila ramenskega sklepa je rezultat vseh sil, ki
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delujejo na glavico nadlahtnice glede na glenoid. Učinkovit glenoidni lok predstavlja lok
glenoida, ki je sposoben podpreti neto reakcijsko silo ramenskega sklepa. V primeru, da neto
reakcijska sila preide izven učinkovitega glenoidnega loka, postane sklep nestabilen. K
učinkovitemu glenoidnemu loku prispevajo sama oblika kosti, hrustanec in glenoidni labrum.
Učinkovit glenoidni lok v dani smeri imenujemo tudi kot uravnotežene stabilnosti, ki je
maksimalni kot, ki ga lahko ustvari neto reakcijska sila sklepa, s središčnico glenoida, preden
pride do izpaha. Koti uravnotežene stabilnosti se med seboj razlikujejo glede na položaj na
glenoidu. Pri normalnem glenoidu sta zgornja in spodnja kota uravnotežene stabilnosti večja v
primerjavi s sprednjim in zadnjim (Rockwood idr., 2016). Kot uravnotežene stabilnosti pa je
lahko zmanjšan oziroma ogrožen v primeru prirojenih napak glenoida (glenoidna hipoplazija –
nepopolno razvit glenoid), travmatskih poškodb ali obrabe sklepa. Določene patologije lahko s
pomočjo operativnega posega pozdravimo oziroma izboljšamo, določenih pa žal ne (Rockwood
idr., 2016).
Smer neto reakcijske sile ramenskega sklepa je aktivno kontrolirana s strani mišic rotatorne
manšete in drugih (deltoid, biceps brachii, lopatične mišice), težo roke in zunanjimi silami, ki
delujejo na sklep. Mišice rotatorne manšete so glavni dinamični stabilizatorji sklepa. Vsaka
mišica ramenskega sklepa s svojo kontrakcijo ustvari silo, katere smer je določena z njenim
narastiščem in pripenjališčem. Zadostna in usklajena kontrakcija mišic rotatorne manšete
zagotavlja kompresijsko silo v smeri in znotraj glenoida, kar zagotavlja stabilnost ramenskemu
sklepu. V primeru šibke kontrakcije mišic rotatorne manšete je neto reakcijska sila zunaj
glenoida, ramenski sklep pa je posledično nestabilen. H kompresijski sili v smeri glenoida
pripomoreta še mišici deltoid (predvsem srednji in zadnji del) in biceps brachii (Rockwood idr.,
2016).
Pomembno je omeniti tudi mišice, ki stabilizirajo in uravnavajo položaj lopatice na prsnem
košu. Z ustrezno kontrakcijo ustvarjajo stabilno sklepno površino (glenoid) za glavico
nadlahtnice in ostale mišice (Rockwood idr., 2016). Mišice, ki uravnavajo položaj lopatice,
morajo delovati usklajeno, saj lahko le tako ohranjajo položaj glenoida glede na neto reakcijsko
silo sklepa. S tem vplivajo na ohranjanje primerne napetosti mišic rotatorne manšete in deltoida.
Potrebni sta konstantna kontrola in prilagoditve, da ohranjamo glavico nadlahtnice v glenoidu.
Lopatično-nadlahtnični ritem je tako več kot le razmerje gibanja lopatice v primerjavi z
nadlahtnico (Mankse, 2006).
Mišice s svojimi tetivami so dinamični stabilizatorji sklepa skozi večino obsegov giba. V
ekstremnih položajih, kjer so mišice maksimalno raztegnjene, pride do njihove zmanjšane
zmogljivosti ustvarjanja kompresijske sile v smeri glenoida. Takrat vezi ramenskega sklepa s
svojo napetostjo proizvedejo potrebno kompresijsko silo za ohranjanje stabilnosti. Vezi
ramenskega sklepa služijo kot eni izmed glavnih stabilizatorjev sklepa v ekstremnih položajih,
kjer mišice ne morejo več ustvariti zadostne kompresijske sile (Rockwood idr., 2016).
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Glavni del statične stabilnosti ramenskega sklepa gre na račun same oblike glenoida, ki je
poglobljen s strani sklepnega hrustanca, ki se debeli proti periferiji glenoidnega labruma in
sklepne ovojnice. Zaradi tega je sklepna površina glenoida v obliki »šalčke« in se lepo ujema z
gladko sklepno površino glavice nadlahtnice. Kompresija glavice nadlahtnice v glenoid
izpodriva tekočino in ustvarja sesalni efekt, ki se upira zunanjim silam na sklep. Dokazano je
bilo, da kakršna koli poškodba glenoidnega labruma ali degenerativne spremembe sklepne
površine povsem zmanjšajo sesalni učinek in s tem vplivajo na statično stabilnost sklepa.
Mehanizem sesalnega efekta tako centralizira glavico nadlahtnice v glenoid, za kar ni potrebne
mišične aktivacije. Najučinkovitejši je v srednjih obsegih gibov, ko vezi niso napete in ne
prispevajo k stabilnosti. Sesalni efekt je izrazitejši pri mladih posameznikih, ki imajo večje,
bolj hidrirane in skladne sklepne površine, labrum in ovojnico (Rockwood idr., 2016).
Poleg vseh do sedaj omenjenih mehanizmov stabilizacije sklepa omenimo še adhezijo in
kohezijo. Gre za molekularno privlačno silo med mokro sklepno površino in sklepno tekočino
ramenskega sklepa. Količina stabilnosti, ki jo lahko dosežemo na račun adhezije in kohezije, je
odvisna od sklepne tekočine, vlažnosti sklepne površine in površine kontakta med glenoidom
in glavico nadlahtnice. Lastnost sklepne tekočine in privlačne sile, ki jo ustvari, je, da je zelo
odporna na natezne sile (sklep je zaradi tega težko potegniti narazen) in slabo odporna na strižne
sile (omogoča gladko drsenje dveh sklepnih površin). Efekt mehanizma adhezije in kohezije je
zmanjšan pri katerikoli patologiji ramenskega sklepa, ki zmanjša kohezijo (privlačno silo)
sklepne tekočine (vnetne bolezni sklepa), zmanjša vlažnost sklepne površine (degenerativne
spremembe sklepa) in zmanjša stik med glenoidom in glavico nadlahtnice (Rockwood idr.,
2016).
Omejen sklepni volumen je še en mehanizem, ki dodatno stabilizira glavico nadlahtnice v
glenoid, preko relativnega vakuuma, ki se ustvari, ko poskušamo glavico nadlahtnice odmakniti
od glenoida. Po navadi govorimo o znotraj sklepnem prostoru, med glavico nadlahtnice in
glenoidom, v katerem se nahaja sinovialna tekočina. Vendar pa med omenjenima sklepnima
površinama skorajda ni prostora in sklepne tekočine, kar lahko potrdimo z magnetno resonanco,
pregledom in poskusom punkcije tekočine pri zdravem sklepu. Osmotsko delovanje sinovie
odstrani vso prosto tekočino in posledično zagotavlja minimalno negativen tlak znotraj
normalnega sklepa. Negativen znotraj sklepni tlak drži sklep skupaj s silo, ki je sorazmerna z
njegovo površino. Ker gre za zaprt sistem, pride ob poskusu distrakcije/motnje do relativnega,
dodatnega zmanjšanja znotraj sklepnega tlaka, kar še dodatno stabilizira ramenski sklep
(Rockwood idr., 2016).
Za razliko od kolčnega sklepa, ramenski sklep nima globoke sklepne površine, ki bi mu nudila
stabilnost. V primerjavi s tečajastimi sklepi (koleno, komolec, zapestje) se ramenski sklep ne
more zanašati na stabilizacijsko funkcijo vezi skozi celoten obseg giba. Kljub vsemu pa zdrav
in normalen sklep natančno ohranja glavico nadlahtnice v centru glenoida, se upira sili
gravitacije, ki deluje na sproščeno roko, ko ta visi ob telesu, ohranja sklep v pravilnem položaju
med spanjem, nam omogoča dvigovanje težkih bremen, med drugim tudi metanje in udarjanje
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žogice z veliko hitrostjo, ter vzdržuje stabilnost, med tem ko nanj delujejo različne sile
(Rockwood idr., 2016).

1.3

NESTABILNOST RAMENSKEGA SKLEPA

O nestabilnosti ramenskega sklepa govorimo takrat, kadar glavica nadlahtnice ni zmožna ostati
centrirana v glenoidni jami. Nestabilnost ramenskega sklepa je v večini primerov funkcionalna
okvara in redko vzrok za bolečino, brez očitnih funkcionalnih težav (Rockwood idr., 2016).
V eni izmed raziskav (National collegiate athletic asociation NCAA), so ugotovili pojavnost
nestabilnosti ramenskega sklepa pri 0,12 od 1000 športnikov. V isti raziskavi je bilo največ
poškodb pri kontaktnih športih, najpogostejša poškodba pri teh športih pa je bila sprednji izpah
rame (Owens, Agel, Mountcastle, Cameron in Nelson, 2009). Izpahi ramenskega sklepa po
nekaterih podatkih predstavljajo 45% vseh izpahov (to se nanaša na vse sklepe). 85% vseh
izpahov ramena je sprednjih (Rockwood idr., 2016).
Klinično lahko nestabilnost ramenskega sklepa opišemo glede na okoliščine, v katerih je
nastala, stopnjo nestabilnosti in smer nestabilnosti (Rockwood idr., 2016).
Glede na okoliščine delimo nestabilnost ramenskega sklepa na:
 Travmatsko nestabilnost, ki je posledica delovanja zunanje sile na ramenski sklep, pri
čemer lahko pride do poškodb kosti, mišic rotatorne manšete, glenoidnega labruma,
sklepne ovojnice ali vezi. Večina vseh izpahov ramenskega sklepa je travmatskih, kar
96%.
 Atravmatska nestabilnost je posledica oslabljenega delovanja stabilizatorjev
ramenskega sklepa, brez delovanja zunanje sile. Pacienti z atravmatsko nestabilnostjo
imajo po navadi bolj ohlapne sklepe, lahko je tudi dedna ali povezana z nestabilnostjo
druge rame – bilateralna nestabilnost. Le 4% izpahov ramenskega sklepa je posledica
atravmatske nestabilnosti.
 Prirojena nestabilnost je lahko posledica nepravilnega razvoja glenoida ali drugih
kostnih struktur in/ali sistemskih obolenj.
 Nestabilnost živčno–mišičnega izvora kot posledica encefalitisa (vnetja možganov),
cerebralne paralize, poškodb brahialnega pleksusa med porodom, kapi, idr. (Rockwood
idr., 2016).
Glede na stopnjo nestabilnosti ločimo:
 Dislokacijo (luksacijo) ali popolni izpah, kar pomeni, da pride do popolne ločitve stika
sklepnih površin ramenskega sklepa. Takojšnja, spontana namestitev sklepa v prvotni
položaj (repozicija) običajno ni mogoča.
 Subluksacijo ali simptomatski prekomerni premik glavice nadlahtnice iz centra
glenoida brez popolne ločitve stika sklepnih površin. V večini primerov pride do
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spontane povrnitve (repozicije) glavice nadlahtnice v prvotni položaj na glenoidu. Tako
kot izpahi so lahko tudi prekomerni premiki glavice nadlahtnice travmatski,
atravmatski, sprednji, zadnji in spodnji, ter akutni ali ponavljajoči. Lahko so tudi
posledica neuspešne rehabilitacije po operativnem zdravljenju. (Rockwood idr., 2016).
Glede na smer nestabilnosti poznamo:
 Sprednjo (anteriorno) nestabilnost, ki je najpogostejša oblika nestabilnosti
ramenskega sklepa. Glavica nadlahtnice je premaknjena naprej v odnosu z glenoidom
in navzdol v odnosu s kljunastim odrastkom lopatice. Najpogostejši mehanizem
poškodbe je kombinacija gibov odmika, iztega in zunanje rotacije, ki povzročijo veliko
silo na sprednji del sklepne ovojnice in vezi, glenoidni labrum in mišice rotatorne
manšete.
 Zadnjo (posteriorno) nestabilnost, do katere pride pri delovanju aksialne sile pri
primiku in notranji rotaciji ramenskega sklepa.
 Spodnjo (inferiorno) nestabilnost.
 Zgornjo (superiorno) nestabilnost.
 Dvo ali več smerno (bilateralno ali multidirekcionalno) nestabilnost.
(Rockwood idr., 2016).

1.3.1 Sprednji izpah ramenskega sklepa
Sprednji izpah ramenskega sklepa je najpogostejši. Mehanizem poškodbe je kombinacija gibov
odmika in zunanje rotacije v ramenskem sklepu. Glavica nadlahtnice najpogosteje pri izpahu
zleze pred glenoid in pod kljunasti odrastek lopatice (korakoid) – zato jo imenujemo tudi
subkorakoidna dislokacija/izpah. Druge, manj pogoste oblike sprednjega izpaha, so
subglenoidni, subklavikularni, intratorakalni in retroperitonealni izpah ramenskega sklepa
(Rockwood idr., 2016).

Slika 1. Sprednji izpah ramenskega sklepa –
rentgenski posnetek (RTG)

Slika 2. Repozicija sprednjega izpaha
ramenskega sklepa – rentgenski posnetek
(RTG)
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Na Sliki 1 lahko vidimo rentgenski posnetek (RTG) sprednjega izpaha ramenskega sklepa in
na Sliki 2 rentgenski posnetek po repoziciji sklepa. Na sliki reponiranega sklepa lahko opazimo
še dve izmed možnih pridruženih poškodb tkiv sprednjega izpaha: A – Bankartova lezija, B –
Hill-Sach lezija.
Sprednjemu izpahu so pogosto pridružene tudi druge poškodbe tkiv – vezi, sklepne ovojnice,
mišic rotatorne manšete, žil, živcev in kosti (zlom glenoida, glavice ali grče nadlahtnice). V
90% vseh sprednjih izpahov pride do iztrganja (avulzije) dela sprednje spodnje glenohumeralne
vezi in sklepne ovojnice iz glenoidnega labruma – Bankartova lezija (Slika 3) predvsem pri
mlajših posameznikih. Kadar omenjene poškodbe ne pozdravimo, je le-ta pomemben dejavnik
tveganja za ponovitev izpaha in nestabilnost. Sklepna ovojnica je lahko prav tako iztrgana iz
sprednjega spodnjega dela glenoida skupaj z delom kosti. Akutni zlom sprednjega spodnjega
glenoida imenujemo kostna Bankart lezija (Slika 4) (Rockwood idr., 2016). V eni izmed
raziskav so ugotovil, da je pri mladih športnikih, po prvem izpahu rame, v 97% nastala
Bankartova lezija in v 90% zlom sprednjega roba glenoida ter Hill-Sachs lezija (Taylor in
Arciero, 1997). Hill-Sachs lezija nastane v 80% sprednjega izpaha, ko glavica nadlahtnice udari
v sprednji rob glenoida, kar povzroči kompresijski/impresijski zlom zadnje površine glavice
nadlahtnice (Slika 5) (Boyer, 2014). Pogostost poškodb mišic rotatorne manšete, ki so posledica
sprednjega izpaha ramenskega sklepa, narašča z leti. Pri pacientih, starejših od 40 let incidenca
poškodb mišic rotatorne manšete presega 30%, pri starejših od 60 let pa 80% (Rockwood idr.,
2016).

Slika 3. Bankartova lezija – posnetek
magnetno resonančne artrografije (MR)

Slika 4. Kostna Bankart lezija – posnetek
računalniške tomografije (CT)

Na Sliki 3 lahko vidimo iztrganje dela sprednje spodnje glenohumeralne vezi in sklepne
ovojnice iz glenoidnega labruma – Bankartovo lezija. Na Sliki 4 je prikaz iztrganja sklepne
ovojnice skupaj z delom kosti – kostna Bankartova lezija.
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Slika 5. Kostna Bankartova lezija (A) in Hill-Sachs lezija (B) –
računalniška tomografija (CT)
Na Sliki 5 lahko vidimo, da je prišlo ob sprednjem izpahu ramenskega sklepa do Bankartove
(A) in Hill-Sachs lezije (B).

1.3.1.1 Zdravljenje sprednjega izpaha ramenskega sklepa
Zdravljenje sprednjega izpaha ramenskega sklepa je lahko konzervativno ali operativno, za
katero obliko se bomo odločili, pa je odvisno od več dejavnikov. Preden se odločimo za obliko
zdravljenja, je potrebna dobra ocena poškodbe, ki temelji na mehanizmu poškodbe in kliničnem
pregledu sklepa. Pomembno je, da ugotovimo, kako je do poškodbe prišlo, kakšen je bil
mehanizem, kontaktna/nekontaktna poškodba ter v kakšnem položaju je bila roka v času
poškodbe. Poškodba z roko v iztegu, odročenju in zunanji rotaciji nakazuje na sprednji izpah
ramenskega sklepa (Rockowood, idr. 2016).
Izpah rame je boleč, zaradi bolečine se pojavi mišični spazem. Po sprednjem izpahu lahko
tipamo glavico nadlahtnice na sprednji strani, na zadnji in zunanji strani pa je vidna vdolbina
pod kolčico lopatice. Posameznik drži poškodovano roko po navadi ob telesu. Poskusi izvajanja
pasivnih in aktivnih gibov sklepa so izrazito boleči. Ker so pri sprednjem izpahu lahko
pridružene poškodbe žil in živcev, velik del pregleda namenimo oceni živčno-žilnega statusa.
Za končno ugotovitev smeri izpaha in morebitnih pridruženih poškodb (zlomi) ali ovir, ki bi
vplivale na naravnavo sklepa, je potrebna slikovna/radiološka diagnostika (RTG).
(Rockowood, idr. 2016).
Po opravljeni slikovni diagnostiki sledi naravnava izpahnjenega sklepa, ki je lahko odprta ali
zaprta. Pri akutnem travmatskem sprednjem izpahu zgodnja naravnava zmanjša stres na živčnožilne strukture, minimalizira mišični spazem in zmanjša možnosti nadaljnjih poškodb glavice
nadlahtnice. V primeru, da ne moremo naravnati sklepa brez večjih težav, se priporoča
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naravnava v anesteziji skupaj z mišičnimi relaksanti. Zaprtih metod naravnav ramenskega
sklepa je kar nekaj, večini je skupen rahel vlek (trakcija) roke. V primeru kroničnega sprednjega
travmatskega izpaha, pri katerem je do izpaha prišlo nekaj dni nazaj, so principi in metode
zmanjšanja izpaha enaki kot pri akutnem. V večini primerov pride do kroničnega izpaha pri
starejših ljudeh, pri katerih moramo biti še posebej previdni pri zaprti naravnavi sklepa zaradi
krhkih kosti. V primeru, da je zaprta naravnava z minimalnim vlekom v anesteziji in mišičnimi
relaksanti otežena, se odločimo za odprto kirurško naravnavo (Rockowood, idr. 2016). Po
naravnavi sklepa je potrebna ponovna slikovna diagnostika v ravnini lopatice, s katero
preverimo ustreznost naravnave sklepa in se prepričamo o morebitnih poškodbah glenoida in
proksimalnega dela nadlahtnice. Ponovno preverimo živčni status, vključno s senzomotorično
funkcijo vseh petih večjih živcev zgornje okončine. Prav tako preverimo žilno funkcijo in
morebitno prisotnost hematoma ter funkcijo mišic rotatorne manšete (izometrično moč zunanje
in notranje rotacije) (Rockowood, idr. 2016).
Ker je najpogostejši zaplet sprednjega izpaha nestabilnost ramenskega sklepa, po uspešni
naravnavi največ pozornosti namenimo imobilizaciji in stabilizaciji sklepa. Pomembna
elementa zdravljenja po naravnavi sta tako zaščita sklepa in rehabilitacija mišic. Pregled
literature ne razkriva soglasja glede uporabe opornice in časa imobilizacije sklepa po poškodbi.
Zato ostaja vprašanje, ali imobilizirati ali ne in za kako dolgo, odprto (McCartney, Ritchie, Gill
in McFarlan, 2004). Nekateri posamezniki ne potrebujejo imobilizacije, v večini pa se priporoča
imobilizacija od 1 do 3 tedne. Pri ponovni nestabilnosti, se priporoča daljši čas imobilizacije (>
3 tedne) pri mlajših pacientih (< 30 let) in krajša imobilizacija pri starejših pacientih (1–2
tedna), saj pride s starostjo hitreje do rigidnosti sklepov (Kisner in Colby, 2012). Prvotno in
najpogosteje je roka imobilizirana v notranji rotaciji. Itoi s sodelavci (2003) pa je razvil idejo o
imobilizaciji z roko v zunanji rotaciji (30°), saj bi naj bila poškodovana tkiva (labrum v odnosu
do glenoida) tako v najbolj optimalnem položaju za celjenje. Ugotovil je 0% tveganje za
ponovni izpah pri pacientih, imobiliziranih v zunanji rotaciji, in 30% incidenco za ponovitev
pri klasični imobilizaciji v notranji rotaciji. Med tem ko meta analiza šestih randomiziranih
raziskav, ki so primerjale imobilizacijo v notranji in zunanji rotaciji, ni pokazala razlik v stopnji
ponovitve (Whelan, Kletke, Schemitsch in Chahal, 2016).
Po opravljenem kliničnem pregledu in slikovni diagnostiki se nato odločimo za obliko
zdravljenja – konzervativno ali operativno. Zdravljenje po prvem izpahu je na splošno
neoperativno, operacija je v tem v primeru »rezervirana« za ponavljajoče se izpahe. Vendar pa
je v eni izmed raziskav pri mladih pacientih (15 do 35 let), ki so doživeli prvi izpah, po dveh
letih pri več kot polovici prišlo do (izpaha) nestabilnosti sklepa (Robinson, Howes, Murdoch,
Will in Graham, 2006). Arciero, Wheeler, Ryand in McBride (1994) so v svoji raziskavi
ugotovili, da je zgodnja operacija signifikantno zmanjšala stopnjo ponovitve poškodbe pri
mladih športnikih po prvem akutnem travmatskem izpahu. Podatki so kazali na zmanjšanje
ponovne nestabilnosti iz 80% pri neoperativnem zdravljenju na 14% po zgodnji operaciji.
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Tabela 3
Absolutne in relativne indikacije za zgodnjo operacijo pri športnikih
Absolutne indikacije
Relativne indikacije




Pridružene poškodbe:
> 50% natrganje mišic rotatorne manšete,
> 25% defekt kosti glenoida,
> 25% defekt sklepne površine glavice nadlahtnice,
 proksimalni zlom nadlahtnice,
 izpah, ki ga ni možno naravnati,
 ujeto tkivo,
 neuspešna rehabilitacija,
 nezmožnost upoštevanja omejitev,
 nezmožnost izvajanja športno specifičnih nalog
brez pojava nestabilnosti.

 več kot 2 izpaha med sezono,
 športi, ki zahtevajo obremenitve
zgornjega uda nad glavo,
 kontaktni športi,
 izpah/poškodba ob koncu
sezone,
 starost pacienta < 20 let.

Opomba. Povzeto po Owens, B. D., Dickens, J. F., Kilcoyne, K. G. in Rue, J.-P. H. (2012). Management
of Mid-season Traumatic Anterior Shoulder Instability in Athletes. Journal of the American Academy
of Orthopaedic Surgeons, 20(8), 518–526.

V Tabeli 3 so opisane možne absolutne in relativne indikacije za zgodnjo operacijo pri
športnikih po prvem izpahu.
V kolikor se za operacijo po prvem izpahu ne odločimo, je rehabilitacija sklepa zelo podobna
pooperativni, ki jo bomo podrobneje opisali v nadaljevanju naloge. V glavnini, prve tri tedne
po poškodbi pri mlajših pacientih omejimo upogib ramenskega sklepa do 100° in zunanjo
rotacijo do 20°, med tem ko ohranjamo moč mišic rotatorne manšete in deltoida z izometričnimi
krepilnimi vajami. V kolikor je roka imobilizirana, ne pozabimo na razgibavanje komolca in
zapestja večkrat dnevno. Čas imobilizacije se krajša pri pacientih, starejših od 30 let, saj pride
s starostjo hitreje do rigidnosti sklepov. Po treh tednih je potreben ponovni pregled, v primeru
zadostne gibljivosti (zunanja rotacija do 0°) dovolimo pacientu uporabo ramenskega sklepa v
coni udobja. Po treh tednih začne pacient z izvajanjem težjih krepilnih vaj proti uporu za mišice
rotatorne manšete, predvsem mišici subscapularis in infraspinatus. Zelo pomembna je tudi
krepitev mišic ob lopatici, ki skrbijo za njeno stabilnost in posledično omogočajo stabilno
površino za funkcijo sklepa (Rockowood, idr. 2016). Raziskava Burkheada in Rockwooda
(2000) je pokazala, da je bil celoten program vadbe učinkovit tudi v primerih ponovne
nestabilnosti, pri 12% pacientov z delnim travmatskim izpahom (subluksacijo), 80% s
sprednjim atravmatskim delnim izpahom in 90% z zadnjo nestabilnostjo. Tri mesece po izpahu
bi morala imeti večina pacientov polni obseg gibljivosti v upogibu in rotaciji ramenskega
sklepa. Dokler ni dosežena normalna moč mišic rotatorne manšete in udoben ter skoraj popoln
upogib ramena, pacientu ni dovoljena participacija pri športnih aktivnostih, sploh tistih, ki
vključujejo obremenitve nad višino glave. Kakršno koli odstopanje od pričakovanega poteka
rehabilitacije je potrebno vzeti resno, saj je lahko le-to posledica prikritih zlomov, ohlapnosti,

29

poškodb mišic rotatorne manšete ali perifernih živcev in artritisa ramenskega sklepa
(Rockowood, idr. 2016).

1.3.2 Nestabilnost ramenskega sklepa kot posledica prvega izpaha
Po prvem izpahu ramenskega sklepa lahko dosežemo funkcionalno stabilnost sklepa ali pa leta privede do ponavljajočih se izpahov in nestabilnosti sklepa. Nestabilnost je lahko
atravmatska ali travmatska. Atravmatska nestabilnost po navadi povzroča nelagodje in
disfunkcijo pri vsakodnevnih aktivnostih, večina pacientov z atravmatsko nestabilnostjo pa je
mlajših od 30 let. Pacienti imajo težave pri spanju, dvigovanju stvari nad glavo in metanju.
Neželeni premiki v sklepu se lahko pojavijo kot občutek manjšega zdrsa v sklepu ali kot popolni
izpah glavice nadlahtnice iz glenoida. Premik se po navadi naravna spontano, pacient pa se
lahko vrne nazaj k aktivnostim, brez bolečin in problemov. Ko stanje nestabilnosti napreduje,
ramenski sklep vedno lažje ter pri več aktivnosti zdrsne navzven in se vrne nazaj. Zelo
pomembno je, da v takšnih primerih natančno preučimo zgodovino in okoliščine začetka težav,
ter vseh nadaljnjih dogodkov občutka nestabilnosti in zdrsov (Rockowood, idr. 2016). Običajni
mehanizem sprednje travmatske nestabilnosti vključuje uporabo velike sile v smeri iztega in
zunanje rotacije pri roki, dvignjeni v frontalni ravnini. Lahko se zgodi z ali brez popolnega
izpaha. Rama s travmatsko nestabilnostjo je sigurna, kadar se izogibamo problematičnim
položajem. Strah pred nestabilnostjo lahko prepreči pacientu, da bi se vrnil nazaj na delovno
mesto ali k športnim aktivnostim, saj lahko pride do ponovnega izpaha ali delnega izpaha, ko
je rama nepričakovano prisiljena v položaj odročenja in zunanje rotacije ali med spanjem
(Rockowood, idr. 2016).
Tako kot pri izpahu je tudi pri nestabilnosti ključnega pomena klinični pregled pacienta. Ker je
nestabilnost stanje, v katerem posameznik ne more ohraniti glavice nadlahtnice centrirane v
glenoid, je zelo pomembno, da nam pacient pokaže, v katerih položajih pride do funkcionalne
nestabilnosti. Poleg tega izvedemo teste ohlapnosti in provokativne teste stabilnosti. S pomočjo
testov ohlapnosti določimo velikost premika ali rotacije, ki ga lahko izzovemo pri sproščeni
rami. Pomembno je, da med seboj primerjamo obe rami, saj ni nujno, da je ohlapen sklep tudi
simptomatski. Testi ohlapnosti, ki jih lahko uporabimo, so »drawer test«, »sulcus test« in
»push-pull test«. S provokativnimi testi stabilnosti merimo zmožnost ramenskega sklepa, da se
upira motnjam stabilizacije v položajih, v katerih so normalno vezi napete. Ključni element
testa je ugotavljanje, ali provokativni manever, ki ga izvedemo, vzpodbudi simptome pri
pacientu. Provokativni testi stabilnosti so: »fulcrum test«, »crank« ali »apprehension test« in
»jerk test«. Pri vseh pacientih z nestabilnostjo ramenskega sklepa, predvsem pri starejših od 35
let, je potrebo preveriti tudi moč mišic zunanje in notranje rotacije, da izključimo morebitne
poškodbe mišic rotatorne manšete. Preverimo tudi živčni status, da izključimo poškodbe
aksilarnega živca in druge veje brahialnega pleteža. Slikovna diagnostika vključuje rentgenske
posnetke v ravnini lopatice in »Stryker notch view«, računalniška tomografija se uporabi za
izključitev morebitnih zlomov, pri pacientih, starejših od 40 let, pa izvedemo tudi magnetno
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resonanco brez kontrasta za odkrivanje poškodb rotatorne manšete, labruma in sklepne ovojnice
(Rockwood idr., 2016).
Po opravljenem natančnem kliničnem pregledu in slikovni diagnostiki se odločimo za obliko
zdravljenja – konzervativno ali operativno. Konzervativno zdravljenje sprednje nestabilnosti
ramenskega sklepa po izpahu v glavnini zajema krepitev mišic rotatorne manšete, deltoida in
mišic ob lopaticah. V začetni fazi programa vaje izvajamo le v najbolj stabilnih položajih
ramenskega sklepa – v ravnini lopatice. Skupaj z napredkom v moči, koordinaciji in
samozavesti posameznika v roko, se stopnjuje tudi težavnost vaj. Vaje izvajamo v vedno več
položajih, po 6 tednih po poškodbi se priporoča tudi plavanje ali veslanje, ki ugodno vplivata
na razvoj koordinacije, živčno-mišične kontrole in splošne kondicije. Pomembno je, da se še
naprej izogibamo položajem, ki povzročajo delne ali popolne izpahe, saj se z večjim številom
izpahov rama vedno lažje delno ali v celoti izpahne (Rockwood, idr. 2016).
Neoperativno zdravljenje v primerjavi z operativnim predstavlja dosti večje tveganje za
ponovno nestabilnost ali izpah in zelo zmanjša možnosti za ponovno vrnitev športnika na raven
pred poškodbo. Do ponovne nestabilnosti je prišlo pri 39% do 94% pacientov, po njihovem
prvem izpahu, pri mlajših od 20 let pa je bila stopnja ponovitve 87% (Robinson idr., 2006).
Sachs s sodelavci (2007) je v svoji raziskavi dokazal, da so mlajši posamezniki (< 25 let),
vključeni v kontaktne športe, izpostavljeni dosti večjemu tveganju za ponovni izpah ali
nestabilnost. Stopnja ponovne nestabilnosti je bila večja pri kontaktnih športih (55% kontaktni,
38% nekontaktni) in tistih, ki zahtevajo velike obremenitve roke nad nivojem prsnega koša
(51% nad prsnim košem, 28% pod nivojem). Neoperativno zdravljenje tako v določenih
primerih ostaja vprašljivo.

1.4

KIRURŠKO ZDRAVLJENJE SPREDNJEGA IZPAHA IN NESTABILNOSTI
RAMENSKEGA SKLEPA

V osnovi poznamo dve metodi kirurškega zdravljenja nestabilnosti ramenskega sklepa po
sprednjem izpahu, odprto stabilizacijo (po Bankartu in različne modifikacije po Laterjet
Bristowu) in artroskopsko stabilizacijo ramenskega sklepa, katere glavni namen je
rekonstrukcija sprednjega – spodnjega labruma. Cilj vsake operacije je preprečitev pojava
ponovnega izpaha ali nestabilnosti ramenskega sklepa ter ohraniti normalno gibljivost in
funkcijo sklepa. Tik pred vsakim operativnim posegom ramenskega sklepa se opravi še pregled
pacienta pod anestezijo ter diagnostična artroskopija, s katero še enkrat preverimo, katere
strukture so poškodovane.
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1.4.1 Odprta stabilizacija po Bankartu
Odprta stabilizacija po Bankartu predstavlja rekonstrukcijo iztrgane sklepne ovojnice in
labruma iz roba glenoida. Metoda je dobila ime po Bankartu, ki je prvi izvedel operacijo leta
1923. Sklepno ovojnico je rekonstruiral nazaj na sprednjo stran glenoida, v katerega je zvrtal
luknje in ovojnico pritrdil s pomočjo šivov. Odprta metoda, ki jo priporočajo danes, se v
nekaterih pogledih precej razlikuje od originalne metode po Bankartu. Teži k temu, da ponovno
pritrdimo sklepno ovojnico in poškodovani labrum na površino glenoida in ne na sprednji rob.
Veliko avtorjev zagovarja tudi plikacijo (šivanje) sklepne ovojnice skupaj z rekonstrukcijo po
Bankartu (Rockwood, idr., 2015).

1.4.2 Odprta stabilizacija po Laterjet Bristowu
Pri tej modifikaciji odprte stabilizacije, na sprednji spodnji rob vratu lopatice z dvema vijakoma
pritrdimo odstranjen košček kljunastega odrastka (korakoida), skupaj s tetivama mišice biceps
brachii in coracobrahialis. Glavni mehanizem stabilizacije po metodi Latarjet je učinek praga,
ki ga daje pritrjen kljunast odrastek, tako v končnih kot tudi v vmesnih obsegih giba
(Rockwood, idr., 2015).

Slika 6. Rentgenski posnetek po odprti stabilizaciji po Latarjet Bristowu
Na Sliki 6 lahko vidimo rentgenski posnetek po odprti stabilizaciji po Latarjet Bristowu –
odstranjen kljunast odrastek (1), ki je bil nato skupaj s tetivama mišice biceps brachii in
coracobrahialis pritrjen z dvema vijakoma (2) na sprednji spodnji rob vratu lopatice.
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1.4.3 Artroskopska stabilizacija po Bankartu
Artroskopska stabilizacija po Bankartu predstavlja rekonstrukcijo poškodovanega labruma,
tako da se le-ta pričvrsti nazaj na rob glenoida s pomočjo sidrnih šivov. S šivi lahko zajamemo
tudi sprednji del kapsule, s čimer jo skrajšamo in s tem stabiliziramo sklep. Ob operativnem
zdravljenju lahko povečamo napetost rotatornega intervala kapsule in tako pri nestabilni rami,
zmanjšamo spodnji premik pri priročenju (Thompson, 2009).
Artroskopska operacija je široko sprejeta, saj so se s pomočjo številnih izpopolnjenih tehnik
izboljšali njeni klinični rezultati. Ima nekaj prednosti pred odprto metodo, in sicer vključuje
izboljšano vizualizacijo in pregled patologije/patoanatomije, omogoča nam potrditev
predoperativne diagnoze, pridobljene s pomočjo slikovne diagnostike, in je minimalno
invazivna metoda zdravljenja, povezana z značilno manjšim časom hospitalizacije in perioperativnimi zapleti (Rockwood, idr., 2016). Med tem ko odprta metoda še vedno ostaja ena
izmed glavnih metod zdravljenja nestabilnosti ramenskega sklepa pri večjih kostnih poškodbah,
slabši kvaliteti tkiva, hipermobilnosti ali revizijah, pa so naprednejše artroskopske tehnike
indicirane v vedno več primerih. Dejavniki tveganja za neuspešno artroskopsko operacijo so:
starost pacienta, prisotnost večje kostne Bankartove lezije ali Hill-Sachs lezije, tekmovanje v
kontaktnih športih, ki zahtevajo obremenitve roke nad glavo, hipermobilnost, časovni zamik
med poškodbo in operacijo ter število epizod nestabilnosti pred operacijo (Rockwood, idr.,
2016).

1.4.4 Primerjava uspešnosti različnih metod kirurškega zdravljenja
Operativna stabilizacija predstavljala zmanjšanje možnosti za ponovno nestabilnost, vendar pa
ostaja odprto vprašanje, katera metoda operacije je najboljša. Številne raziskave, ki so med
seboj primerjale odprto in artroskopsko metodo stabilizacije, so govorile v prid odprti metodi.
V eni izmed takšnih raziskav je 4 leta po operaciji le 10% pacientov pri odprti metodi in 22%
pacientov po artroskopski stabilizaciji poročalo o ponovni nestabilnosti sklepa. V obeh
skupinah so imeli pacienti, mlajši od 20 let, večje tveganje za ponovno nestabilnost (Bessičre,
Trojani, Carles, Mehta in Boileau, 2014). Dodatni dokazi nakazujejo na to, da so odprte metode
superiorne pri preprečevanju ponovne nestabilnosti ramenskega sklepa, pacientom pa
omogočajo ponovno vrnitev v službo ali športno aktivnost (Rockwood, idr., 2016).
Stopnja ponovne nestabilnosti pri kontaktnih športih bi naj bila po nekaterih podatkih med 9%
in 29% pri odprti stabilizaciji in med 3% in 23% pri artroskopski stabilizaciji (Rhee, Ha in Cho,
2006). Mladi športniki, vključeni v kontaktne športe, predstavljajo največji odstotek pacientov
z nestabilnostjo in so hkrati tudi največje tveganje za ponovno nestabilnost ramenskega sklepa.
Mazzocca, Brown, Carreira, Hayden in Romeo (2005) so v svoji raziskavi poročali o 100%
vrnitvi mladih športnikov na raven pred poškodbo, vendar jih je od tega 15% doživelo ponovno

33

nestabilnost. V nasprotju je Rhee s sodelavci (2006) poročal, da se je 63% športnikov,
vključenih v kontaktni šport vrnilo na raven pred poškodbo po artroskopski stabilizaciji.
Ne glede na to, da večina raziskav nakazuje na superiornost odprte metode nad artroskopsko,
moramo opozoriti na to, da je bilo v veliko raziskav, ki so primerjale obe metodi, vključenih
kar nekaj takšnih, ki so uporabljale še stare, manj napredne artroskopske metode zdravljenja.
Chalmers je s sodelavci (2015) v sistematičnem pregledu literature prišel do zaključka, da ni
bistvene razlike v uspešnosti – neuspešnosti artroskopske ali odprte metode. V meta-analizi iz
leta 2013 (Harris, idr.) niso ugotovili signifikantnih razlik v kliničnem izidu ali ponovni
nestabilnosti med artroskopsko (11%) in odprto metodo (8%). Zmanjšanje bistvenih razlik v
prid artroskopski metodi je na račun izboljšanja same metode in tehnik operativnega posega, na
kar nakazuje tudi velik porast uporabe artroskopske metode stabilizacije v primerjavi z odprto
(Rockwood, idr., 2016). Končna odločitev o metodi operacije je tako odvisna od pridruženih
dejavnikov tveganja (starost pacienta, kontaktni športi, športi, ki zahtevajo obremenitve z roko
nad glavo), kostnih poškodb in preferenc kirurga.
Za pomoč pri ugotavljanju, katera metoda zdravljenja je bolj primerna, so razvili enostaven
predoperativni test – Oceno resnosti nestabilnosti (ang. »Instability severity score – ISS«). S
pomočjo testa ugotavljamo dejavnike tveganja pri pacientih, ki lahko vodijo v nestabilnost
sklepa po artroskopski operaciji. Med dejavnike tveganja sodijo: starost pacienta < 20 let v času
operacije, udeleženost v tekmovalnih in kontaktnih športih, ki zahtevajo obremenitve roke nad
glavo, hipermobilnost ramenskega sklepa, prisotnost Hill-Sachs lezije in poškodbe sprednjega
spodnjega roba glenoida. Za vsak dejavnik tveganja, prisoten pri pacientu, ta prejme dve točki.
V primeru, da posameznik doseže več kot 6 točk, se priporoča odprta stabilizacija po Latarjetu.
Pacienti z več kot 6 točkami imajo namreč 70% večje tveganje za ponovno nestabilnost po
artroskopski operaciji (Rockwood, idr., 2016).
Zahodnoontarijski indeks nestabilnosti rame (ang. »Western Ontario shoulder instability index
– WOSI«) je še eden izmed testov, s katerim ugotavljamo simptome, ki jih posameznik opisuje
v zvezi z ramenskim sklepom in nestabilnostjo ter samooceno ramenskega sklepa. Nižje
predoperativne WOSI točke so napovedale slabšo pooperativno funkcijo in slabšo stopnjo
vrnitve v športno aktivnost. Oba testa, tako ISS kot WOSI, sta zanesljiva, vendar z nobenim
izmed testov ne moremo predvideti ponovnega izpaha znotraj dveh let po artroskopski operaciji
Bankartove lezije (Rockowood, idr. 2016).
S pomočjo rezultatov še enega testa, »Rowe score« testa, za ugotavljanje nestabilnosti je bila
ugotovljena boljša zgodnja funkcija po artroskopski metodi, pri izpahu brez poškodbe kosti.
Ugotovljena je bila tudi neuspešnost artroskopske operacije po več epizodah nestabilnosti
ramenskega sklepa, kar nakazuje na to, da je artroskopska metoda uspešnejša po prvem izpahu
sklepa (Rockwood, idr., 2016).
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1.5

REHABILITACIJA PO KIRURŠKEM ZDRAVLJENJU SPREDNJEGA IZPAHA
IN NESTABILNOSTI RAMENSKEGA SKLEPA

Glede na število metod kirurškega zdravljenja sprednjega izpaha in nestabilnosti ramenskega
sklepa je veliko tudi protokolov in smernic rehabilitacije, ki omogočajo najbolj optimalno
vrnitev v šport in vsakdanje aktivnosti. Kljub razlikam v operacijskih tehnikah obstaja nekaj
splošnih načel, ki jih je potrebno upoštevati. Ne glede na vrsto operativnega posega je
minimalni čas za vrnitev 14 do 16 tednov. Po navadi je časovni razpon za vrnitev od 4 do 6
mesecev, lahko pa traja tudi od 9 do 12 mesecev. Protokoli se razlikujejo tudi glede uporabe
opornice, večina jih uporablja opornico okoli 6 tednov. Med tem časom je pomembno, da
pacient izvaja vaje za pridobivanje gibljivosti in lažje krepilne vaje – odvisno od preferenc
kirurga (McCartney, Ritchie, Gill in McFarland, 2004).
Pri nas se uporablja opornica z roko ob telesu (addukcijska opornica) 3 tedne po artroskopski
operaciji. S pasivnim razgibavanjem pričnemo šele po 3 tednih. Pri odprti metodi po Latarjetu
začnemo s pasivnim razgibavanjem takoj po operaciji, z omejitvami: prvih 14 dni do 60°
odmika in upogiba, po 3 tednih postopoma preko 90°. Po 6 tednu pričnemo postopoma z vajami
za moč pri obeh metodah.
Ne glede na vrsto nestabilnosti, pridružene patologije in tip operacije, mora program
rehabilitacije temeljiti na ugotovitvah celovitega pregleda, prav tako mora biti individualiziran
glede na potrebe vsakega pacienta.
Tabela 4
Dejavniki, ki vplivajo na potek rehabilitacije po operaciji sprednje nestabilnosti ramenskega
sklepa
Dejavniki
Potencialni vpliv na potek rehabilitacije
 Atravmatska nestabilnost

 Nekoliko bolj konzervativna pooperativna rehabilitacija,
zaradi večjega tveganja za ponovni izpah.

 Resnost pridruženih lezij

 Večja kot je resnost ali število lezij, daljši je čas
rehabilitacije.

 Predhodno spodletel
operativni poseg

 Počasnejše napredovanje.

 Smer nestabilnosti

 Stabilizacija sprednje nestabilnosti omogoča hitrejše
napredovanje v primerjavi z večsmerno nestabilnostjo.

 Vrsta kirurškega pristopa

 Manjša pooperativna bolečina po artroskopski operaciji.
Hitrost napredovanja je enaka pri artroskopski in odprti
metodi, saj je hitrost celjenja tkiva enaka pri obeh
metodah.
(se nadaljuje)
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Dejavniki

Potencialni vpliv na potek rehabilitacije

 Vrsta postopka

 Elektrotermično
podprta
kapsulotomija
zahteva
počasnejšo progresijo v primerjavi z artroskopsko in
odprto metodo brez toplotne aplikacije.
 Rekonstrukcija kosti pomeni daljši čas rehabilitacije in
počasnejši napredek.

 Pacient
 Tkivo
 Predoperativni status
dinamičnih stabilizatorjev
 Ohlapnost sklepa

 Pooperativno napredovanje je bolj konzervativno pri
neaktivnih pacientih z večsmerno nestabilnostjo, ki imajo
splošno bolj ohlapne sklepe in slabo razvite dinamične
stabilizatorje ramenskega sklepa že pred operacijo.

Opomba. Povzeto po Kisner, C. in Colby, L. A. (2012). Therapeutic exercises foundation and
technicque. Philadelphia: F. A. Davis Company.

V Tabeli 4 so opisani možni dejavniki, ki lahko vplivajo na potek rehabilitacije.
V nadaljevanju bomo opisali nekaj splošnih smernic protokola rehabilitacije po kirurškem
zdravljenju sprednje nestabilnosti ramenskega sklepa. Proces rehabilitacije lahko razdelimo na
štiri faze. Prva faza predstavlja zaščitno fazo, katere glavni namen je maksimalna zaščita in
celjenje rekonstruiranega tkiva (sklepne ovojnice, labruma, mišice subscapularis) (Tabela 5). V
kolikor se odločimo za imobilizacijo sklepa, je v primeru sprednje nestabilnosti, roka
imobilizirana v priročenju ali različnih stopinjah odmika in notranji rotaciji, z roko nekoliko
pred frontalno ravnino telesa. V večini primerov sprednje nestabilnosti traja imobilizacija od 1
do 3 tedne, lahko tudi do 6 tednov. Z vajami lahko v nekaterih primerih začnemo že dan ali dva
po posegu, vendar pa se jih običajno lotimo v prvem ali drugem tednu po operaciji.
Tabela 5
Rehabilitacija v zaščitni fazi 1. – 6. teden
Cilji
Aktivnosti
Nadzor bolečine in
otekline

 Imobilizacija z opornico,
 krioterapija,
 protivnetna in protibolečinska terapija.

Preprečitev ali korekcija
slabe drže

 Izogibanje pretirani prsni kifozi,
 vaje retrakcije lopatic in iztega hrbtenice.

Ohranjanje mobilnosti in
kontrole sosednjih regij

 AROM vratne hrbtenice, komolca, zapestja, dlani in prstov
že prvi dan po operaciji,
 aktivni skapulotorakalni gibi.
(se nadaljuje)
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Cilji

Aktivnosti

Pridobivanje gibljivosti
in mobilnosti s hkratno
zaščito rekonstruiranega
tkiva

 Nihajne vaje prva dva tedna po OP,
 PROM in AROM znotraj omejitev,
 postopno pridobivanje normalnega ROM v SR v obdobju od
6. do 8. tedna, razen pri zunanji rotaciji, horizontalnemu
odmiku in iztegu izven nevtralnega položaja,
 postopno napredovanje v AROM kadar je to izvedeno brez
bolečine, občutka nestabilnosti ali kompenzatornih gibov,
 uporaba operirane roke za aktivnosti v breztežnem položaju z
roko v višini pasa, brez upora v zunanji rotaciji 2 do 4 tedne
po operaciji.

Preprečitev refleksne
inhibicije in atrofije
mišic ramenskega sklepa

 Nizko intenzivne izometrične vaje za mišice ramenskega
sklepa že prvi teden ali v obdobju od 3. do 4. tedna,
 previdnost pri notranji rotaciji proti uporu pri operativni
metodi z uporabo mišice subscapularis,
 možen začetek z dinamičnimi vajami proti lahkemu uporu v
dovoljenih obsegih gibov po 4. do 6. tednu, s poudarkom na
mišicah, ki stabilizirajo sklep,
 posebna previdnost pri izvedbi vaj proti uporu pri pridruženih
poškodbah mišic in pri uporabi mišic v sami operativni
tehniki.

Kriteriji za napredovanje
v naslednjo fazo
rehabilitacije






Lepo zaceljena rana,
izboljšanje ROM,
minimalno prisotna bolečina,
brez občutka nestabilnosti pri opravljanju vsakodnevnih
aktivnosti.

Opomba. ROM = obseg giba; AROM = aktivni obseg giba; PROM = pasivni obseg giba; OP =
operativni poseg; SR = skapularna ravnina/ravnina lopatice. Povzeto po Kisner, C. in Colby, L. A.
(2012). Therapeutic exercises foundation and technicque. Philadelphia: F. A. Davis Company.

V Tabeli 5 so opisani splošni glavni cilji in aktivnosti, ki jih izvajamo v zaščitni fazi
rehabilitacije ramenskega sklepa. Previdnostni ukrepi, ki jih je vredno upoštevati prvih 6 tednov
po operaciji, so: (Kisner in Colby, 2012).


Omejitev zunanje rotacije, horizontalnega odmika in iztega – gre za položaje, v katerih
pride do velikega stresa na sklepno ovojnico. Po artroskopski stabilizaciji je prva dva tedna
zunanja rotacija v rahlem odročenju v opornici ali ob telesu, omejena na 5° do 10°. Po
odprti metodi, ki vključuje rekonstrukcijo s pomočjo mišice subscapularis, je zunanja
rotacija omejena na 0°, največ 30° do 45° v 4. do 6. tednu. Zunanji rotaciji v odročenju se
izogibamo prvih 6 tednov.
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Progresijo v upogibu pri artroskopski metodi izvajamo z več pazljivosti v primerjavi z
odprto metodo.
Pri rekonstrukcijah kosti/zlomih začnemo s pasivnim in aktivnim razgibavanjem šele po 6.
do 8. tednu, da imajo kosti dovolj časa za celjenje.
Brez intenzivnega pasivnega raztezanja v smeri zunanje rotacije 8 do 12 tednov. Razen za
paciente s hipoelastičnimi lastnostmi tkiva.
Kadar je raztezanje dovoljeno, se izogibamo hkratnim položajem odročenja in zunanje
rotacije.
Pri operacijah, ki vključujejo mišico subscapularis, se izogibamo aktivni notranji rotaciji
proti uporu prve 4 do 6 tednov. Izogibamo se tudi dvigovanju bremen, predvsem, če to od
nas zahteva stiskanje rok skupaj.
Izogibamo se aktivnostim, ki povzročajo stres na sprednji del sklepne ovojnice vsaj 4 do 6
tednov – aktivnosti, ki vključujejo zunanjo rotacijo skupaj z odročenjem.
Pri krepitvi mišic rotatorne manšete ohranjamo roko v položaju do 45° odročenja, raje kot
v položajih do 90°.

Druga faza traja približno od 6. do 12/16. tedna po operaciji. Cilj druge faze je doseči stabilnost
sklepa v skoraj polnem obsegu giba, pridobivanje živčno-mišične kontrole, moči in
vzdržljivosti mišic ramenskega sklepa in lopatice (Tabela 6).
Tabela 6
Rehabilitacija v zmerno zaščitni fazi 6. – 12/16. teden
Cilji
Aktivnosti
Pridobivanje polnega
AROM brez bolečine





Pridobivanje moči in
vzdržljivosti mišic
ramenskega sklepa







Nadaljevanje s pridobivanjem gibljivosti s ciljem pridobiti
skoraj popolni ROM do 12. tedna,
vključiti obseg giba v vsakodnevne aktivnosti,
raztezne vaje in mobilizacija v položajih, ki ne provocirajo
nestabilnosti.
Izometrične vaje s povečanim uporom za mišice rotatorne
manšete in lopatične mišice,
dinamične krepilne vaje proti uporu s pomočjo elastičnih
trakov ali uteži, s poudarkom na stabilizatorjih sklepa in
lopatice, z začetkom v vmesnih položajih obsega gibov ter
postopnim napredkom v končne položaje gibov,
poudarek tako na koncentrični kot ekscentrični fazi mišične
kontrakcije,
vaje ritmične stabilizacije ramenskega sklepa in lopatice.
(se nadaljuje)
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Cilji

Aktivnosti

Kriteriji za napredovanje
v naslednjo fazo
rehabilitacije





Poln in neboleč PROM,
postopno izboljšanje moči in vzdržljivosti mišic ramenskega
sklepa in lopatice (do 70% moči zdrave roke),
stabilen ramenski sklep.

Opomba. ROM = obseg giba; PROM = pasivni obseg giba. Povzeto po Kisner, C. in Colby, L. A. (2012).
Therapeutic exercises foundation and technicque. Philadelphia: F. A. Davis Company.

V Tabeli 6 so opisani cilji in aktivnosti druge faze rehabilitacije ramenskega sklepa.
Tretja faza ali faza vrnitve nazaj k funkciji se začne približno pri 12. do 16. tednu in traja nekje
do 24. tedna po operaciji, odvisno od značilnosti posameznika in samega postopka operativnega
posega. Sestavljena je iz naprednejših in dinamičnih krepilnih vaj, katerih glavni cilj je
napredek v moči, vzdržljivosti in živčno-mišični kontroli. Prav tako nadaljujemo z vajami za
gibljivost, dokler ne dosežemo željenega obsega giba. V vadbo vključimo tudi vaje in položaje,
ki so provokacija za nestabilnost. Vključitev pliometričnih in športno specifičnih vaj je
pomembna predvsem pri posameznikih, ki se želijo vrniti na višjo raven športne in vsakodnevne
aktivnosti. Za njih je potreben zelo specifičen načrt rehabilitacije, s posebej izbranimi vajami
in stopnjo intenzivnosti, ki bodo ustrezale kontekstu športa, h kateremu se želi posameznik
vrniti (Popchak idr., 2017). Posamezniki, ki niso vključeni v kontaktne športe in športe, ki
zahtevajo veliko obremenitev roke nad glavo, se lahko vrnejo v polno športno aktivnost v tej
fazi. Športnikom, ki tekmujejo v kontaktnih športih, športih ki vključujejo mete in druge
aktivnosti roke nad glavo, se priporoča vrnitev na tekmovalno raven v obdobju od 7 do 9
mesecev (Ma, Brimmo, Li in Colbert, 2017).
Četrta faza predstavlja fazo vrnitve k športnim aktivnostim, ki se po navadi zgodi v obdobju
od 4 do 8 mesecev po operaciji. Kriterij za vstop v četrto fazo je popoln in neboleč obseg giba,
brez občutka nestabilnosti. Predstavlja fazo pozne rehabilitacije in vrnitve v šport, ki jo bomo
podrobneje opisali v naslednjem poglavju.
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Tabela 7
Tedenski cilji doseženega obsega giba
Cilji tedenskega obsega giba (ROM)
3. – 4. teden 5. – 6. teden 7. – 8. teden
Upogib
120 – 140°
160°
165 – 175°
(fleksija)
Izteg
10 – 25°
30 – 35°
40 – 45°
(ekstenzija)
NR pri 45° SR
35 – 45°
ZR pri 45° SR
45 – 60°
NR pri 90°
75°
80 – 85°
odročenja
ZR pri 90°
70 – 75°
80 – 85°
odročenja

9. – 10. teden
Znotraj normalnega
obsega
Znotraj normalnega
obsega
Znotraj normalnega
obsega
(>90° pri športih nad
glavo)

Opomba. SR = skapularna ravnina/ravnina lopatice; NR = notranja rotacija; ZR = zunanja rotacija.
Povzeto po Durall, J. C., Giangarra, C. in Humphrey, C. S. (2006). Anterior Capsulolabral
Reconstruction. V R. Manske, Postsurgical orthopaedic sports rehabilitation. Knee & Shoulder (str.
519-535). St. Louis, Missouri: Elsevier.

V Tabeli 7 so opisani cilji obsega gibljivosti glede na teden po operativnem zdravljenju sprednje
nestabilnosti ramenskega sklepa.

1.6

POZNA REHABILITACIJA IN KRITERIJI ZA VARNO VRNITEV V ŠPORT

Rehabilitacija po kirurškem zdravljenju sprednje nestabilnosti ramenskega sklepa je ključnega
pomena za varno vrnitev športnika na željeno raven športne aktivnosti. Z ustrezno
rehabilitacijo, opisano zgoraj, pridobimo izgubljeno moč, gibljivost, živčno-mišično kontrolo
in vzdržljivost. Vrnitev na predhodno športno raven se ne sme zgoditi, dokler posameznik ne
doseže kriterijev, ki zagotavljajo varno vrnitev v šport, po sprednji stabilizaciji ramenskega
sklepa. Kriteriji so odsotnost simptomov in bolečine, dosežen poln obseg gibov, dobra mišična
moč, dobra vzdržljivost in dobra živčno-mišična kontrola (Guant, Shaffer, Sauers, Michener,
McCluskey in Thigpen, 2014). Kriterij je bil ponekod tudi negativen provokativni test za
nestabilnost sklepa (apprehension test), ter različne časovne omejitve (Popchak idr., 2017). Kar
je manj očitno in kje je pomanjkanje dokazov je specifičnost določenih kriterijev – kaj
predstavlja dobro oziroma zadostno mišično moč in vzdržljivost ter živčno-mišično kontrolo?
Ne glede na vse kriterije za varno vrnitev v šport in s tem zmanjšano tveganje za ponovno
poškodbo, potrebujemo dodatne izpopolnjene kriterije. Potrebni so veljavni, zanesljivi,
znanstveno podprti testi in športno specifične meritve, s pomočjo katerih bi lahko zagotovili še
varnejšo in številčnejšo vrnitev na športno raven pred poškodbo, ter s tem zmanjšanje možnosti
za ponovitev poškodbe. Kriteriji za vrnitev v šport morajo biti specifični glede na šport in
ustrezati zahtevam, katerim bo podvržen ramenski sklep (Popchak idr., 2017).
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1.6.1 Gibljivost
Ohranjanje in pridobivanje gibljivosti se začne že v zgodnji fazi rehabilitacije. Končni cilj
rehabilitacije je dosežen poln obseg gibljivosti oziroma obseg gibljivosti enak kot na zdravi
roki, ki omogoča pacientu opravljanje vsakodnevnih in fizičnih aktivnosti. Zanesljive rezultate
pasivnega obsega gibljivosti zunanje in notranje rotacije lahko dobimo z goniometrom ali
inklinometrom (Cools, De Wild, Van Tongel, Ceyssens, Ryckewaert in Cambier, 2014). Kadar
gre za športnika, katerega šport zahteva večje obremenitve roke nad glavo, lahko pričakujemo
da bo le-ta potreboval večji obseg giba dominantne roke, v zunanji rotaciji pri 90° odročenja
(abdukcije). Gre za eno izmed prilagoditvenih sprememb, ki jih lahko opazimo v dominantni
roki športnikov, ki le-to uporabljajo v tipičnih gibih roke nad glavo (meti, udarci, zamahi, itd).
Povečan obseg giba v zunanji rotaciji (ang. »external rotation gain« - ERG) pa lahko posledično
privede do zmanjšanja obsega giba v notranji rotacij (ang. »glenohumeral internal rotation
deficit« - GIRD) in skupnega obsega giba, kar moramo upoštevati pri oceni gibljivosti. Po
besedah Burkharta, Morgana in Kiblerja (2003) je omenjena prilagoditev posledica zakrčene
zadnje spodnje strani sklepne ovojnice in retroverzije nadlahtnice (nagiba nazaj).
Popchak s sodelavci (2017) opisuje, da je zmanjšanje obsega giba dominantne roke v smeri
notranje rotacije do 20° normalno pri športnikih, v kolikor je ohranjen celoten obseg giba v
primerjavi z nedominantno stranjo. V kolikor je gibljivost v smeri notranje rotacije zmanjšana
za več kot 20°, skupni obseg giba pa je prav tako manjši za več kot 5°, govorimo o patološkem
deficitu notranje rotacije. Posamezniki z omenjeno patologijo so izpostavljeni večjemu
tveganju za poškodbo (Popchak idr., 2017). Burkhart s sodelavci (2003) je definiral
simptomatski GIRD (kritična vrednost, pri kateri bi naj prišlo do poškodbe rame). Označil ga
je kot GIRD večji od 25°, vrednost pa je izbral glede na svoje klinične izkušnje in izkušnje
drugih avtorjev, večinoma kirurgov ortopedov. Spigelman (2006) GIRD opisuje kot
primanjkljaj celotnega obsega giba (notranje + zunanje rotacije) v dominantni roki v primerjavi
z nedominantno. Celoten obseg bi naj idealno meril 180° (90° NR in 90° ZR). GIRD je
predstavljen kot primanjkljaj celotnega obsega giba, večji od 25° (večji od 10%). V še eni izmed
raziskav so pri pregledu pacienta in oceni za vrnitev v šport upoštevali primerjavo gibljivosti v
notranji rotaciji, ki je morala biti manjša od 18° med poškodovano in zdravo roko. Ugotovili so
namreč povečano tveganje za ponovno poškodbo pri pacientih, ki so imeli razliko v gibljivosti
večjo od 18° (Ma idr., 2017). Odstopanje v celotnem obsegu gibljivosti v zunanji in notranji
rotaciji poškodovane roke ni smelo biti večje od 5°.

1.6.2 Moč
Povrnitev dinamične stabilnosti sklepa je prav tako eden izmed ključnih ciljev rehabilitacije
poškodovanega sklepa. Pomembna je moč mišic rotatorne manšete v primerjavi z zdravo roko
in razmerje moči med zunanjo in notranjo rotacijo (ang. »ER/IR strenght ratio«). Moč mišic
ramenskega sklepa lahko testiramo na več načinov. Najbolj objektivne in zanesljive rezultate
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dobimo s pomočjo ročnega ali izokinetičnega dinamometra (Cools, De Wild idr., 2014). Ročni
dinamometer nam da zanesljive rezultate izometrične moči, je zelo enostaven za uporabo na
terenu in cenovno dostopnejši od izokinetičnih meritev. Dokazano je bilo, da lahko zelo
natančno izmerimo izometrično moč zgornjega uda v različnih položajih (Cools, De Wild idr.,
2014). Izokinetični dinamometer nam omogoča meritve moči zunanje in notranje rotacije, pri
katerih lahko nadzorujemo položaj zgornjega uda, obseg giba, hitrost, rotacijske sile in
translacijski stres. S pomočjo meritev dobimo objektivne rezultate razmerja moči med agonisti
in antagonisti ter največji navor med zunanjo in notranjo rotacijo. Testiranje nam omogoča, da
ocenimo, ali je prišlo do kakšnih sprememb pri razmerju moči zunanje in notranje rotacije ali
zmanjšanja moči v rotaciji pri posameznikih z nestabilnostjo ramenskega sklepa. 66% razmerje
moči med zunanjo in notranjo rotacijo velja za normalno, vendar pa je za posameznike s
sprednjo nestabilnostjo ramenskega sklepa priporočeno razmerje od 65% do 75%, s čimer
zagotovimo večjo dinamično stabilnost sklepu iz zadnje strani (Popchak idr., 2017). V eni
izmed raziskav so priporočali izometrično razmerje moči zunanje/notranje rotacije od 75% do
100%, pri katerem so priporočali 10% večjo moč dominantne roke v primerjavi z nedominantno
(Ma idr., 2017). Nekateri avtorji so navajali kot pogoj za vrnitev v šport še enako moč operirane
rame v primerjavi z neoperirano, drugi so se zadovoljili že z 80% močjo operirane roke v
primerjavi z neoperirano stranjo, nekateri pa z 90% močjo mišic ramena v primerjavi z drugo
roko.

1.6.3 Vzdržljivost v moči
Stopnja utrujenosti oziroma vzdržljivost v moči je prav tako eden izmed pomembnih
dejavnikov, ki jih je potrebno upoštevati, preden se športnik vrne na raven aktivnosti pred
poškodbo. Kriterija in veljavne metode za oceno zadostne vzdržljivosti mišic ramenskega
sklepa v pregledani literaturi nismo zasledili. Opisani so bili le spodaj omenjeni testi in njihovi
rezultati: test vzdržljivosti zadnje strani mišic ramenskega sklepa (ang. »the posterior shoulder
endurance test«), test horizontalnega odmika leže na trebuhu (ang. »Y prone test«), dvig roke
v ravnini lopatice (ang. »scaption test«) in test horizontalnega potiska (ang. »standing cable
press«). S prvim testom, kot že njegovo ime pove, testiramo vzdržljivost mišic zadnje strani
ramenskega sklepa (Moore, Uhl in Kibler, 2013). Za izvedbo testa uporabimo utež oz. upor, ki
predstavlja 2% teže merjenca, s čim omogočimo lažjo primerjavo rezultatov in breme tako
prilagodimo vsakemu merjencu posebej. Naloga posameznika je, da leže na trebuhu izvaja
horizontalne dvige roke do 90° odročenja pri kadenci 30 udarcev na minuto. Roko mora v
zgornjem položaju zadržati 1 sekundo. Test se izvaja do utrujenosti, katere indikatorji so:
nezmožnost zadržati roko v zgornjem položaju določen čas (1s), kompenzatorni gibi
(dvigovanje celotnega trupa) ali ustno sporočilo o nezmožnosti nadaljevanja (Moore idr., 2013).
Pontillo, Spinelli in Sennett (2014) so zgoraj omenjene teste vzdržljivosti uporabljali za
ugotavljanje tveganja za poškodbo med sezono pri igralcih ameriškega nogometa skupaj z
drugimi meritvami. S kombinacijo testov moči, utrujenosti in gibalnih testov pred sezono, so
prepoznali igralce, ki so imeli več tveganja za poškodbo zgornjega uda med sezono.
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Vzdržljivost mišic zadnje strani (srednjega in spodnjega trapeza) so testirali s testom
horizontalnega odmika leže na trebuhu, vzdržljivost mišic rotatorne manšete in stabilizatorjev
ramena (supraspinatus, infraspinatus in serratus anterior) so testirali z dvigom roke v ravnini
lopatice (ang. »scaption test«). S testom horizontalnega potiska (ang. »standing cable press«)
so testirali vzdržljivost mišic pectoralis major, latissimus dorsi in sprednjega deltoida. Vsi testi
so bili izvedeni do odpovedi, in sicer »Y prone« test z bremenom težkim 3% telesne teže,
»scaption« test s 5% telesne teže in »standing cable press« test s 30% telesne teže.
Spremenljivke, ki so bile v njihovi raziskavi signifikantno povezane s poškodbo, so bile moč v
fleksiji, »Y prone« test do utrujenosti in test stabilnosti zgornje ekstremitete v zaprti kinematični
verigi (ang. »The Closed kinetic chain upper extremity stability test - CKCUES test«).

1.6.4 Živčno-mišična kontrola
Pomembno je, da v procesu rehabilitacije pridobimo nazaj tudi živčno-mišično kontrolo.
Senzorične informacije iz mehano-receptorjev statičnih in dinamičnih stabilizatorjev ramena
potujejo po aferentnih živčnih poteh do centralnega živčnega sistema (Edouard, Gasq, Calmels
in Degache, 2014). Ta na podlagi pridobljenih informacij sproži ustrezno živčno-mišično
kontrolo po eferentnih živčnih poteh, ki omogoča stabilnost ramenskemu sklepu in
koordinirane gibalne vzorce. Natančno delovanje senzomotoričnega sistema je ključnega
pomena za razvoj učinkovitega gibalnega programa in kontrolo ohranjanja glavice nadlahtnice,
centrirane v glenoid lopatice, med izvedbo kompleksnih gibov. Pri pacientih s sprednjo
nestabilnostjo so poročali o pomanjkanju tako aferentnih proprioceptivnih informacij kot
eferentnih motoričnih odzivov (Edouard idr., 2014). Poleg motenj statični struktur lahko
pridružene poškodbe ovojnice in vezivnih struktur privedejo do proprioceptivnih
primanjkljajev z zmanjšanjem mehano-receptorske stimulacije, ki se kaže v deaferentaciji tkiv
in/ali povečani ohlapnosti tkiva. Primanjkljaj živčno-mišične kontrole je bil zaznan pri
pacientih z nestabilnostjo, ki so kazali znake mišične šibkosti in/ali spremembe v usklajenih
vzorcih mišične aktivacije. Motnje v senzomotoričnem sistemu so prav tako vpletene v
ponovno sprednjo nestabilnost sklepa, predvsem pri pacientih s poškodbo dominantne roke, in
jim je v procesu rehabilitacije potrebno nameniti dovolj pozornosti. Proprioceptivna vadba in
vadba živčno-mišične kontrole sta tako pomembni komponenti programa rehabilitacije, ki ju
lahko učinkovito izvajamo z vajami zaprte kinematične verige (v opori na rokah) in
pliometričnimi vajami (Edouard idr., 2014). Ne glede na številne ugotovitve in pomembnost
senzomotorične kontrole ni bilo razvite še nobene metode in podatkov za oceno le-te.
Eduard in sodelavci (2014), so s testiranjem s pomočjo pritiskovne plošče ugotavljali deficit
senzomotorične kontrole pri posameznikih s sprednjo nestabilnostjo ramenskega sklepa.
Pritiskovna plošča ponuja priložnost za spremljanje premikanja središča pritiska, ki nastane
zaradi korektivnih akcij mišic. Na podlagi primerjave premika središča pritiska pri zdravih
posameznikih in posameznikih s sprednjo nestabilnostjo ramenskega sklepa, so sklepali o
senzomotorični kontroli ramenskega sklepa. Ugotovili so, da je bila propriocepcija ramena
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(občutek za položaj sklepa, zaznavanje gibanja, kinestezija) signifikantno prizadeta pri
poškodovanem – nestabilnem ramenskem sklepu v primerjavi z drugo zdravo roko in kontrolno
skupino. Deficit je bil še posebej izražen pri posameznikih z nestabilnostjo na dominantni
strani. Pri kontrolni skupini niso zaznali razlik med dominantno in nedominantno roko.
Posledično bi nam lahko zdrava roka, ne glede na to, ali je dominantna ali ne, služila kot
referenčna vrednost/kriterij za oceno senzomotorične kontrole ramenskega sklepa (Edouard
idr., 2014).

1.6.5 Testi gibalnih sposobnosti
Na voljo so nam številne metode ocenjevanja mišične moči in gibljivosti, opisane zgoraj, s
katerimi lahko ocenimo potencialno tveganje za nastanek poškodbe. Lahko bi rekli, da so
določene metode zadostne za oceno stanja ramenskega sklepa za vrnitev k vsakodnevnim
aktivnostim, ki ne zahtevajo velikih obremenitev zgornjega uda. V primeru, kadar želimo podati
oceno uspešnosti rehabilitacije športnika, ki je vključen v kontaktne športe in športe, ki
zahtevajo obremenitev roke nad nivojem glave, pa so poleg že omenjenih metod, potrebna in
zaželena še testiranja gibalnih sposobnosti. Ramenski sklep, ki je izpostavljen velikim
obremenitvam roke nad glavo, je izpostavljen precejšnjemu tveganju za nastanek poškodbe.
Prevalenca poškodb ramenskega obroča pri odbojki se giba od 2,1% do 42%, od 4% do 17%
pri tenisu in 27% pri rokometu. Poškodbe ramenskega sklepa spadajo med najpogostejše pri
omenjenih športih (Borms in Cools, 2018). Uporaba gibalnih testov za oceno stanja spodnje
okončine pred in med sezono, kot tudi v rehabilitaciji, za določitev varne vrnitve v šport po
poškodbi, je zelo razširjena tako med znanstveniki kot tudi med terapevti in trenerji. Na drugi
strani, je uporaba gibalnih testov za zgornji ud precej redka, prav tako je omejena uporaba testov
kot presejalnega orodja za preprečevanje poškodb ali vrnitev v šport po poškodbi (Borms in
Cools, 2018). Ne glede na to, so bili razviti številni gibalni testi, specifični za ramenski sklep,
ki so poleg ocene moči in gibljivosti ter zdravniškega pregleda, pomemben pokazatelj
posameznikove sposobnosti, da se giba učinkovito in samozavestno. Prednost testov je, da ne
zahtevajo veliko izkušenj in stroškov ter drage opreme. So zelo preprosti za izvedbo in
razumljivi tako za pacienta kot terapevta.
Gibalni testi specifični za ramenski sklep:
 Test stabilnosti zgornje ekstremitete v zaprti kinematični verigi
 Enoročni »hop« test
 Y-test stabilnosti
 Enoročni sedeči met težke žoge
 Soročni met težke žoge
 Modificiran »pull up« test, (modificiran zgib – priteg na prsa)
 Modificiran »push up« test, (modificirana skleca – potisk iz prsi)
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 Test stabilnosti zgornje ekstremitete v zaprti kinematični verigi (ang. »The closed
kinetic chain upper extremity stability test – CKCUES test«). Začetni položaj pacienta je v
opori spredaj (položaj za skleco), z rokami v razmaku 91,4 cm (36 inčev), označenim z
dvema trakovoma, prilepljenima na tla (Slika 7). Naloga posameznika je, da se najprej z
dominantno roko dotakne nedominantne roke in jo nato vrne nazaj v začetni položaj. Enako
ponovi z nedominantno roko. Rezultat testa je maksimalno število izmeničnih dotikov z
obema rokama v 15 sekundah. Pomembno je, da posameznik ves čas ohranja pravilen
položaj hrbta in rok. Test ponovimo 3x s 45 sekundami pavze med posameznimi
ponovitvami. (Popchak idr., 2017). Mejna vrednost za športnike, pod katero je tveganje za
poškodbo ramenskega sklepa večja, bi naj bila 21 dotikov (Borms in Cools, 2018).
Povprečne referenčne vrednosti testa stabilnosti zgornje ekstremitete za moške in ženske
športnike glede na starost so podane v Tabeli 11 in 12.

Slika 7. Test stabilnosti zgornje ekstremitete v zaprti kinematični verigi
Na Sliki 7 je prikazana izvedba testa stabilnosti v zaprti kinematični verigi. Na levi sliki vidimo
začetni položaj z rokama v razmaku 91,4 cm. Iz tega položaja se poskušamo v 15 sekundah čim
več krat izmenično dotakniti nedominantne (srednja slika) in nato še dominantne roke (desna
slika).
 Enoročni »hop« test (ang. »One arm hop test«) je prav tako test v zaprti kinematični verigi
(Slika 8), pri katerem je začetni položaj pacienta na tleh v opori spredaj na eni roki (položaj
za skleco v opori na eni roki). Pacient se mora nato z eno roko odriniti od tal na 10,2 cm
visoko stopničko (steper) in nazaj na tla. Meri se čas, potreben za izvedbo petih zaporednih
ponovitev testa (Popchak idr., 2017). Test zahteva koncentrično in ekscentrično mišično moč
in kontrolo, med tem ko na distalni del zgornje ekstremitete deluje velika zunanja sila. S tem
simuliramo podobne okoliščine, do katerih lahko pride pri različnih športih, v katerih
sodeluje posameznik. Test je bil narejen z namenom simuliranja aksialnih/osnih
obremenitev na zgornji ud (Falsone, Gross, Guskiewicz in Schneider, 2002). Okvirnih
kriterijev, ki bi jih naj posameznik na testu dosegel, v literaturi ni podanih.
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Slika 8. Enoročni »hop« test
Slika 8 prikazuje začetni (leva slika) in končni položaj (desna slika) enoročnega »hop« testa,
pri katerem se moramo z eno roko odriniti od tal na 10,2 cm visoko stopničko in nazaj na tla.
 Y-test stabilnosti (ang. »Upper quarter Y balance test«). Začetni položaj je enak kot pri
zgornjih dveh testih (Slika 9) – opora spredaj (položaj za skleco). Pacient nato z eno roko
seže navznoter, navzdol in navzven (inferolateralno) ter navzgor in navzven
(superolateralno) glede na oporno roko, ki med tem ostaja vedno na istem mestu. Izmeri se
razdalja, ki jo v določeni smeri doseže pacient. Pacient poskuša z roko seči maksimalno
daleč ter pri tem ohraniti ravnotežje na oporni roki, za kar so potrebni dobra propriocepcija,
moč in velik/zadosten obseg giba. Z vsako roko naredi 3 ponovitve testa, ki jih nato
medsebojno primerjamo (Gorman, Butler, Plisky in Kiesel, 2012). Povprečne referenčne
vrednosti Y – testa za moške in ženske športnike (odbojka, rokomet, tenis), glede na starost,
so podane v Tabeli 11 in 12. Konkretnih kriterijev, ki bi jih naj posameznik na testu dosegel,
v literaturi ni podanih.

Slika 9. Y – test stabilnosti
Na Sliki 9 vidimo izvedbo Y – testa stabilnosti, pri katerem pacient seže navznoter (leva slika),
navzgor in navzven (sredinska slika) ter navzdol in navzven (desna slika), glede na oporno roko.
 Enoročni sedeči met težke žoge (ang. »Unilateral seated shot put test«) je test odprte
kinematične verige (Slika 10). Pacient sedi na stolu z iztegnjenimi nogami, podprtimi z
drugim stolom ali sede na tleh z iztegnjenimi ali pokrčenimi koleni 90°. Hrbet je podprt z
naslonjalom stola ali steno. Njegova naloga je, da težko žogo (2,72kg) v treh poizkusih vrže
oziroma potisne čim dlje, med tem ko druga roka počiva pokrčena in privezana čez trup na
46

nasprotni rami. Hrbet in glava morata ostati v stiku s steno/stolom. Med posameznimi
poizkusi je od 30 sekund do 2 minuti pavze. (Popchak idr., 2017). Kriterij, ki bi ga naj
posameznik na testu dosegel, ni znan. Kot okvirni kriterij nam lahko služi podatek, da lahko
pride do 10% primanjkljaja nedominantne roke v primerjavi z dominantno.

Slika 10. Enoročni met težke žoge
Na Sliki 10 je prikazan začetni položaj enoročnega meta težke žoge – sede na tleh z iztegnjenimi
nogami, hrbtom podprtim s steno in drugo roko na nasprotni rami.
 Soročni met težke žoge (ang. »Seated medicine ball throw«). Posameznik sedi na tleh z
iztegnjenimi nogami ter glavo, rameni in hrbtom naslonjenimi na steno (Slika 11). V obeh
rokah drži 2 kg težko žogo – komolci so pokrčeni roki pa v položaju 90° odročenja. Naloga
posameznika je, da težko žogo vrže čim dlje v ravni liniji, med tem ko ostanejo glava, ramena
in hrbet v stiku s steno. Po treh poizkusnih metih vsak izvede 4 mete, med katerimi je eno
minutni odmor (Borms in Cools, 2018). Tudi za omenjen test nimamo podanega kriterija.
Povprečne referenčne vrednosti testa za moške in ženske športnice treh športnih panog
(odbojka, rokomet, tenis) so podane v Tabeli 11 in 12.

Slika 11. Soročni met težke žoge
Na Sliki 11 je prikazan začetni položaj za izvedbo soročnega meta težke žoge.
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 Modificiran »pull up« test (Slika 12) je bil narejen z namenom testiranja funkcionalne
moči. Pacient na Smithovi kletki izvede priteg trupa do droga, med tem ko je telo vzporedno
s tlemi, ramena so pod drogom in dlanmi, noge pa so podprte in na klopi. Moški imajo noge
podprte na petah, ženske lahko imajo podporo klopi pod koleni – lažja različica. Naloga
posameznika je, da se v 15 sekundah čim večkrat dvigne do droga, do višine, pri kateri so
nadlahti vzporedno s tlemi in nato spusti nazaj v začetni položaj, pri katerem morajo biti
komolci iztegnjeni. Vsak izvede tri poizkuse, med katerimi je 45 sekund pavze. Zanima nas
maksimalno število ponovitev v 15 sekundah in treh poizkusih (Popchak idr. 2017).
Okvirnega kriterija, ki bi ga naj posameznik na testu dosegel, v literaturi ni podanega.

Slika 12. Modificiran »pull up« test
Na Sliki 12 vidimo začetni (leva in sredinska slika) in končni (desna slika) položaj za izvedbo
modificiranega »pull up« testa.
 Modificiran »push up« test (Slika 13) je bil tako kot zgornji test narejen z namenom
testiranja funkcionalne moči. Začetni položaj je v opori spredaj na stopalih ali na kolenih –
lažja različica za ženske. Posameznik izvede maksimalno število spustov (nadlahti
vzporedno s tlemi) in dvigov (popolna iztegnitev komolcev) trupa od tal v 15 sekundah, v
treh poizkusih, med katerimi je 45 sekund pavze (Popchak idr., 2017). Kriterijev, ki bi jih
naj posameznik na testu dosegel, v literaturi ni podanih.

Slika 13. Modificiran »push up« test
Na Sliki 13 vidimo začetni (leva in sredinska slika) in končni položaj (desna slika)
modificiranega »push up« testa.
Informacije in rezultati, pridobljeni s pomočjo gibalnih testov zgornje ekstremitete, so nam
lahko v veliko pomoč pri ugotavljanju funkcionalnega stanja ramenskega sklepa po operaciji.
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Pomagajo nam oceniti moč mišic agonistov in antagonistov ter simetrijo med obema zgornjima
udoma. Zelo pomembni so tudi normativni podatki, s katerimi primerjamo pridobljene rezultate
testov (Negrete, Hanney, Kolber, Davies, Ansley, McBride in Overstreet, 2010).

1.6.6 Psihološka priprava na vrnitev v šport
Simptomi nestabilnosti ramenskega sklepa ne vplivajo samo na posameznikovo udejstvovanje
v športu, ampak lahko imajo pomemben vpliv tudi na kvaliteto življenja in funkcijo pri
vsakodnevnih aktivnostih. Poleg fizične rehabilitacije je zelo pomembno, da v sam proces
vključimo tudi psihološko rehabilitacijo. Psihično stanje pacienta lahko pomembno vpliva na
končni rezultat, uspešnosti ali neuspešnosti zdravljenja katerekoli poškodbe, ne samo sprednje
nestabilnosti ramenskega sklepa.
Športna poškodba, na splošno, je povezana z negativnim psihološkim odzivom, ki se lahko
odraža kot napetost, nizka samopodoba, depresija in aksioznost. Večina omenjenih odzivov je
normalnih in se spreminjajo tekom rehabilitacije. Motivacija je bila poleg zgoraj omenjenih
odzivov še eden izmed pomembnih faktorjev, ki so pripomogli k prehodu na športno raven pred
poškodbo. Slabši psihološki odziv in pomanjkanje motivacije lahko negativno vplivata na
športnikovo zmožnost vrnitve na raven pred poškodbo.
V eni izmed raziskav, v kateri so poskušali razumeti nekatere subjektivne psihološke faktorje,
ki so vplivali na pacientovo odločitev k vrnitvi v šport, so te primarno razdelili v dve skupini:
zunanje vplive in notranje sile (Tjong, Devitt, Murnaghan, Ogilvie-Harris in Theodoropolus,
2015). Ugotovili so, da je bila odločitev pacienta, da se ne vrne k športni aktivnosti po sprednji
stabilizaciji ramenskega sklepa, povezana z različnimi zunanjimi in notranjimi vplivi in ne
slabšo funkcijo sklepa. Zunanji vplivi so predstavljali konkurenčne interese, spodbudo oziroma
ne-spodbudo in staranje. Med konkurenčnimi interesi je bil čas oziroma pomanjkanje časa edina
in najpomembnejša zunanja spremenljivka, ki je vplivala na odločitev, da se posameznik ne bo
vrnil na športno raven pred poškodbo. Pacienti so podporo družine, prijateljev, terapevtov in
trenerjev opisali kot zelo pozitivno, da jim je le-ta pomagala ohranjati motivacijo za vrnitev v
šport. Na drugi strani so bili pacienti, ki niso imeli pozitivne spodbude in podpore bližnjih.
Velik faktor nevrnitve v šport je bil tudi strah pred razočaranjem bližnjih v primeru neuspeha
in veliki stroški, povezani z rehabilitacijo. Pacientova starost je prav tako prispevala k želji po
vrnitvi v šport. Od 9 pacientov, starih med 30 in 40 let, so se trije na podlagi starosti odločili,
da se ne bodo vrnili na športno raven pred poškodbo, veliko se jih je odločilo za menjavo športa,
v smislu izbire primernejšega športa starosti, za ohranjanje zdravja (Tjong idr., 2015).
Kineziofobija je bila prva izmed notranjih sil, ki je predstavljala predvsem strah pred ponovno
poškodbo. Ugotovili so, da je strah pred poškodbo največji dejavnik, ki negativno vpliva na
odločitev k vrnitvi v šport. Tematika je bila zelo dobro preučena tudi pri drugih vrstah poškodb
in eden izmed ključnih faktorjev, ki so vplivali na pacientovo psihološko pripravljenost vrnitve
v šport. Ardern s sodelavci (2014) je v svoji raziskavi ugotovil, da je imelo od 60% pacientov,
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ki se niso vrnili na športno raven pred poškodbo sprednje križne vezi, 24% strah pred ponovno
poškodbo. V eni izmed raziskav so predstavili subjektivni koncept izogibanja, pri katerem gre
za izogibanje določenim gibom po operaciji. Izmed 46 športnikov jih je 36% doživelo postoperativno izogibanje (Gerometta, Rosso, Klouche in Hardy, 2014).
Ne glede na odličen funkcionalni rezultat lahko imajo notranji in zunanji faktorji, kot so
tekmovalni interesi, strah pred ponovno poškodbo, starost, notranji stresorji in motivatorji, velik
vpliv na pacientovo odločitev k vrnitvi v šport po artroskopski stabilizaciji ramenskega sklepa
(Tjong idr., 2015). Prav zaradi tega moramo v vsak proces rehabilitacije vključiti tudi
psihološko komponento in odpraviti morebitne dejavnike, ki negativno vplivajo na sam potek
rehabilitacije in končni rezultat.

1.7

PROBLEM IN CILJI

Glavni namen in cilj naloge je bil predstaviti različne gibalne teste za vrnitev v šport po
operativnem zdravljenju sprednje nestabilnosti ramenskega sklepa, s katerimi lahko objektivno
ocenimo, ali je posameznik že pripravljen na obremenitve, ki jih zahteva šport, s katerim se
ukvarja.
S pomočjo ugotovitev magistrskega dela smo želeli prispevati k boljšemu poznavanju pozne
rehabilitacije po operativnem zdravljenju sprednje nestabilnosti ramenskega sklepa. Za
kineziologa, ki s temi poškodovanci vadi v tej fazi rehabilitacije, so dobro izbrani objektivni
kriteriji za varno vrnitev posameznika v šport, s čim manjšim tveganjem za ponovno poškodbo,
kritičnega pomena. Predstaviti in opisati smo želeli gibalne teste, ki veljajo za kriterije varne
vrnitve v šport, ter njihovo relevantnost za vrnitev v šport.
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2

METODE DELA

Magistrsko delo je monografskega tipa, za katerega je bila uporabljena deskriptivna metoda
dela. Za raziskovanje problema smo uporabili domačo in tujo strokovno literaturo. V bazi
podatkov Pubmed smo uporabili iskalni niz sprednja nestabilnost rame in vrnitev v šport (ang.
»anterior shoulder instability AND return to play AND return to sport«). V prvem koraku smo
preučili povzetke člankov, nato pa izluščili tiste, ki poročajo o specifičnih gibalnih testih ter
natančno preučili vsebino člankov. Poleg teh člankov nam je bila v pomoč tudi druga strokovna
literatura – knjige in zborniki. Temeljni namen je bil narediti sintezo znanstvenih ugotovitev
ter podrobneje predstaviti tiste gibalne teste, ki so najbolj pogosti in klinično uporabni. Povzeli
smo kriterije oziroma kaj bi moral pacient (športnik) doseči pri posameznem gibalnem testu, da
se lahko varno vrne v šport, in dali predloge za uporabo testov v praksi.
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3

RAZPRAVA

Glavna značilnost in prednost ramenskega sklepa je izjemna gibljivost v vseh prostorskih
ravninah. To mu omogoča posebna anatomska oblika, ki pa je obenem lahko vzrok za
nestabilnost in nastanek poškodbe. V nalogi smo obravnavali problem sprednje nestabilnosti
ramena, ki je večinoma posledica izpaha ali subluksacije sklepa. Osredotočili smo se na sprednji
izpah, ki se najpogosteje zgodi pri mladih, predvsem moških posameznikih, vključenih v
kontaktne športe (Rockwood idr., 2016). Najpogostejši mehanizem poškodbe je kombinacija
gibov odmika in zunanje rotacije ramenskega sklepa. Posledica izpaha so lahko poškodbe vezi,
sklepne ovojnice, mišic, kosti, žil in živcev, najpogostejša pa je poškodba sprednjega spodnjega
labruma, imenovana Bankartova lezija. Zelo pogosta posledica sprednjega izpaha je kronična
nestabilnost ramenskega sklepa, ponavljajoči izpahi in subluksacije sklepa. Ponovitev
poškodbe je v največji meri odvisna od starosti pacienta – možnost ponovitve se zmanjšuje s
starostjo (Rockwood idr., 2016).

3.1

ZDRAVLJENJE NESTABILNOSTI RAMENSKEGA SKLEPA PO SPREDNJEM
IZPAHU

Zdravljenje sprednjega izpaha in nestabilnosti ramenskega sklepa je lahko konzervativno ali
operativno. Konzervativno zdravljenje vključuje ukrepe za zmanjšanje bolečine in vnetja, za
zaščito med izpahom poškodovanih sklepnih struktur ter za izboljšanje stabilizacije sklepa. Po
obdobju imobilizacije sklepa sledi program krepilnih vaj za mišice rotatorne manšete in mišice
ob lopatici. Glede metode in časa trajanja imobilizacije so bile narejene številne raziskave.
Večina priporoča imobilizacijo za 1 do 3 tedne (Kisner in Colby, 2012). Roka naj bi bila
imobilizirana v priročenju (addukciji) ter notranji rotaciji v ramenskem sklepu, omenjena pa je
bila tudi ideja o imobilizaciji z roko v zunanji rotaciji (30°) (Itoi idr., 2003).
Velika večina posameznikov, ki doživi prvi izpah, je zdravljena konzervativno, čeprav narašča
trend zgodnje operacije pri pacientih mlajših od 30 let in tistih, ki so izpostavljeni velikemu
tveganju za nestabilnost – pacienti vključeni v kontaktne športe in športe, ki vključujejo
obremenitve roke nad glavo (Ma idr., 2017). Številne prednosti operativnega zdravljenja pred
konzervativnim, opisane v literaturi, zajemajo predvsem zmanjšano možnost za kronično
nestabilnost in preprečitev nadaljnjih poškodb sklepa zaradi ponavljajočih se izpahov in
subluksacij (Okoroha, Taylor, Marshall, Keller, Fidai, Mahan, Varma in Moutzouros, 2018).
V osnovi poznamo dve metodi kirurškega zdravljenja – odprto stabilizacijo po Bankartu in
različne modifikacije po Laterjet Bristowu ter artroskopsko stabilizacijo. Chalmers je s
sodelavci (2015) v sistematičnem pregledu literature prišel do zaključka, da ni bistvene razlike
v uspešnosti med artroskopsko in odprto kirurško metodo. Končna odločitev o metodi operacije
je odvisna od pridruženih dejavnikov tveganja (starost pacienta, kontaktni športi, športi, ki
zahtevajo obremenitve z roko nad glavo), kostnih poškodb in preferenc kirurga.
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3.2

POZNA REHABILITACIJA – KRITERIJI ZA VARNO VRNITEV V ŠPORT

Rehabilitacijo po kirurškem zdravljenju sprednje nestabilnosti ramenskega sklepa lahko
razdelimo na štiri faze, med katerimi smo v magistrskem delu največ pozornosti namenili
zadnji, 4. fazi, ki predstavlja fazo varne vrnitve v šport. Za prehod iz ene v drugo fazo so tako
časovne omejitve kot tudi različni kriteriji, ki jih mora posameznik doseči, da lahko napreduje
v naslednjo fazo. Glavni cilj rehabilitacije je odpraviti simptome (občutek nestabilnosti in
bolečino) ter pridobiti izgubljeno mišično moč, vzdržljivost, gibljivost in živčno-mišično
kontrolo (Guant idr., 2014). Dokler posameznik ne doseže določenih kriterijev, varna vrnitev v
šport ni mogoča. V eni izmed raziskav so v sistematičnem pregledu literature želeli ugotoviti,
kateri so najpogostejši kriteriji za varno vrnitev v šport po operativnem posegu (Ciccotti, Syed,
Hoffman, Abboud, Ciccotti in Freedman, 2018). Identificirali so sedem različnih kriterijev
vrnitve v šport. Čas od operativnega posega je bil najpogosteje uporabljen kriterij (89,6%),
sledila je moč mišic (18,9%), gibljivost (13,3%) in nato še drugi kriteriji, kot so: bolečina,
stabilnost, propriocepcija in pooperativna slikovna diagnostika (Ciccotti idr. 2018). V 75,8%
raziskav je bil čas edini kriterij varne vrnitve v šport – med katerimi je največkrat uporabljena
časovna omejitev 6 mesecev. Za kontaktne športe in tiste športe, ki zahtevajo obremenitve roke
nad glavo, priporočajo od 7 do 9 mesecev rehabilitacije (Ma idr., 2017). V nobeni izmed
raziskav ni bilo podanih drugih konkretnih kriterijev varne vrnitve v šport – vrednosti zadostne
moči, vzdržljivosti, gibljivosti, živčno-mišične kontrole, itd. Podani so bili le okvirni kriteriji,
kot so popolna moč in obseg gibljivosti, moč in gibljivost enaka kot na drugi roki, 80% moči
zdrave roke, itd. (Ciccotti idr. 2018).
S pregledom literature smo prišli do nekaterih ugotovitev, ki bi lahko predstavljale določene
kriterije varne vrnitve v šport in vsakodnevne aktivnosti. Končni cilj vsake rehabilitacije je,
poleg časovne omejitve, doseči poln obseg gibljivosti oziroma obseg gibljivosti, enak kot na
zdravi roki, ki pacientu omogoča opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Zanesljive rezultate
pasivnega in aktivnega obsega gibljivosti ramenskega sklepa lahko pridobimo z goniometrom
ali inklinometrom (Cools, De Wild, idr., 2014). Kadar gre za športnika, moramo biti pri oceni
gibljivosti posebej pozorni na samo specifiko in zahteve posameznega športa. Znano je, da pride
pri športnikih, ki pri svojem športu izvajajo specifične gibe roke nad glavo, do anatomskih in
biomehanskih prilagoditvenih sprememb ramena dominantne roke (Tonin, Stražar, Burger in
Vidmar, 2013). Omenjene spremembe lahko razdelimo v tri skupine. V prvo skupino spadajo
spremembe rotacijske gibljivosti ramenskega sklepa (deficit notranje in prekomeren obseg
zunanje rotacije ramenskega sklepa). V drugo skupino spadajo spremembe položaja in gibanja
lopatice ter v tretjo skupino nesorazmerje mišične moči zunanjih in notranjih rotatorjev
ramenskega sklepa (Burkhart, Morgan in Kibler, 2003).
Pri športih, ki zahtevajo večje obremenitve roke nad glavo (rokomet, odbojka, plavanje,
rokoborba, idr.), lahko pričakujemo, da je prišlo do zgoraj omenjenih prilagoditev, med
katerimi je sprememba rotacijske gibljivosti ena izmed prvih, ki se pojavi (Burkhart idr., 2003).
Opazimo lahko omejen obseg gibljivosti ramenskega sklepa v notranji rotaciji in prekomeren
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obseg gibljivosti v zunanji rotaciji. Primanjkljaj pasivne notranje rotacije – GIRD (ang.
»glenohumeral internal rotation deficit«) in presežek pasivne zunanje rotacije – ERG (ang.
»external rotation gain«). Gre za razliko v obsegu rotacijske gibljivosti ramenskega sklepa
dominantne roke v primerjavi z nedominantno stranjo (Burkhart idr., 2003). Poleg povečanega
obsega zunanje rotacije in z njo povezanimi težavami, lahko pride tudi do zmanjšanja obsega
zunanje rotacije dominantne roke. Zato moramo biti pri ocenjevanju rame športnika pozorni
tako na povečano kot tudi zmanjšano zunanjo rotacijo, še posebej kadar je ta v povezavi z
GIRD. Priporoča se redno sledenje obsega rotacijske gibljivosti ramenskega sklepa in
raztezanje zadnjega dela sklepne ovojnice in zadnjih ramenskih struktur, saj bi naj bila prav
zakrčenost teh vzrok za spremembe v gibljivosti (Tonin, 2014). Zakrčenost zadnjega dela
ramenskih struktur premakne središče rotacije v zadnji fazi zamaha iz centra ramenskega sklepa
navzgor in nazaj, kar so dokazali tudi na kadavrskih modelih (Tonin, Stražar in Burger, 2008).
Premik centra rotacije povzroči navidezno ohlapnost sprednjega dela sklepne ovojnice, kar
skupaj s kostnimi prilagoditvami omogoči povečano zunanjo rotacijo. S tem se poveča zamah,
posledično pot in čas pospeševanja v notranji rotaciji ter hitrost meta ali udarca nad glavo. To
lahko na dolgi rok sproži zaporedje patoloških sprememb različnih tkiv v ramenskem sklepu.
Zaradi premika osi vrtenja navzgor in nazaj lahko navidezno ohlapen sprednji del postane
prekomerno ohlapen tudi v resnici (Tonin idr., 2008). Prav zaradi tega ocena gibljivosti na
podlagi zdrave roke pri športnikih ni najboljša. Športnik bo tako na dominantni roki potreboval
večji obseg giba v zunanji rotaciji pri 90° odročenja, med tem ko bo za nekoga dosežen enak
obseg gibljivosti kot na zdravi roki zadosten. Rotacijsko gibljivost ramenskega sklepa
najpogosteje merimo v ležečem položaju na hrbtu. Preiskovanec ima roko v odročenju v
ramenskem sklepu za 90° in pokrčeno v komolcu za 90° – nevtralni položaj. Ob tem je
pomembno, da stabiliziramo lopatico s pritiskom na sprednji del rame. Iz nevtralnega položaja
nato izmerimo obseg notranje in zunanje rotacije do točke, kjer ostane lopatica stabilno na
prsnem košu in rama v stiku s podlago (Tonin idr., 2008). V eni izmed raziskav, ki so se
ukvarjale z ugotavljanjem patološke spremembe gibljivosti ramenskega sklepa, so GIRD večji
kot 25° opisali kot kritično vrednost, pri kateri bi naj prišlo do poškodbe sklepa (Burkhart, idr.,
2003). Razlika v celotnem obsegu gibljivosti zunanje in notranje rotacije med dominantno in
nedominantno roko za več kot 5° je bila prav tako označena kot patološka – posamezniki z
omenjeno patologijo so bili izpostavljeni večjemu tveganju za poškodbo (Pophack idr., 2017;
Ma idr., 2017).
Poleg gibljivosti je pomembna tudi povrnitev dinamične stabilnosti sklepa – predvsem moč
mišic rotatorne manšete v primerjavi z zdravo roko in razmerje moči med zunanjo in notranjo
rotacijo. Priporočeno razmerje moči med koncentrično zunanjo (cZR) in notranjo rotacijo
(cNR) je od 65% do 75%, s čimer zagotovimo večjo dinamično stabilnost sklepu iz zadnje
strani. V literaturi lahko najdemo tudi drugačna priporočila, odvisno od športne aktivnosti, s
katero se ukvarja posameznik (Popchak idr., 2017). Posamezniki s sprednjo nestabilnostjo
ramenskega sklepa so imeli signifikanten deficit največjega navora notranje in zunanje rotacije,
pri izokinetičnih meritvah pri hitrosti 180° in 120°/sekundo (Edouard, Degache idr., 2011).
Nekatere študije so za ugotavljanje dinamične/rotacijske stabilnosti ramenskega sklepa
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uporabile še druga razmerja stabilnosti. Dinamično stabilnost v fazi izmeta/udarca so merile z
razmerjem med ekscentrično zunanjo (eZR) in koncentrično notranjo rotacijo (cNR) (ang.
»spiking ratio«). Stabilnost v fazi zamaha/polnitve pa z razmerjem med ekscentrično notranjo
(eNR) in koncentrično zunanjo rotacijo (cZR) (ang. »cocking ratio«). Tonin s sodelavci (2013)
v svoji raziskavi za športnike metalce priporoča razmerje med eZR in cNR blizu 1 (eZR/cNR
 1). Kar pomeni, da bi naj bila ekscentrična moč zunanjih rotatorjev podobna koncentrični
moči notranjih rotatorjev. Ter razmerje med eNR in cZR blizu 2 (eNR/cZR  2) – kar pomeni,
da se priporoča dvakrat večja ekscentrična moč notranjih rotatorjev v primerjavi s koncentrično
močjo zunanjih rotatorjev ramena. Razlika med dominantno in nedominantno roko pa naj ne bi
bila večja od 10% (Tonin idr., 2013). Ne glede na to so potrebne dodatne študije za določitev
normativnih vrednosti različnih razmerij stabilnosti ramenskega sklepa pri športih, ki
uporabljajo roko nad višino glave – »metalni športi«.
Ročni dinamometer nam je v veliko pomoč pri merjenju izometrične moči zgornjega uda v
različnih položajih. V eni izmed raziskav so ugotovili, da v različnih položajih odročenja ni
prišlo do razlik v moči zunanje rotacije med dominantno in nedominantno roko, med tem ko je
bila ugotovljena manjša razlika v moči notranje rotacije v prid dominantni roki (Riemann,
Davies, Ludwig in Gardenhour, 2010). Meritve, dobljene z ročnim dinamometrom, sovpadajo
z rezultati izokinetičnih meritev (Ellenbecker in Mattalino, 1997).
Normativne vrednosti mišične moči, izmerjene z ročnim dinamometrom iz različnih raziskav,
so med seboj primerljive (Priloga 1). Cools, Vanderstukken idr. (2015) so v svoji raziskavi
izvajali meritve izometrične moči notranje in zunanje rotacije v položaju roke pri 90° odročenja
in 0° rotacije (položaj 90°-0°) pri različnih športnikih, vključenih v športe, ki zahtevajo
precejšnje obremenitve roke nad nivojem glave (odbojka, tenis, rokomet). Med seboj so
primerjali tudi rezultate, dobljene glede na spol in starost. Srednje vrednosti, ki so jih dobili za
izometrično moč notranje rotacije, so bile 165,4N za dominantno roko in 153,2N za
nedominantno, med tem ko je bila moč zunanje rotacije dominantne roke 145,2N in
nedominantne 140,3N pri moških posameznikih. Ženske so dosegale nekoliko nižje vrednosti
izometrične moči notranje rotacije dominantne (112,5N) in nedominantne (111,5N) roke, prav
tako so bile nižje vrednosti moči zunanje rotacije dominantne (113,8N) in nedominantne
(109,3N) roke. Pri normaliziranih vrednostih izometrične moči glede na telesno težo so bile
vrednosti pri moških za notranjo rotacijo 2,1N/kgTT za dominantno roko in 1,9N/kgTT za
nedominantno roko, vrednosti zunanje rotacije so bile iste za dominantno in nedominantno roko
1,8N/kgTT. Vrednosti pri ženskah, normalizirane glede na telesno težo, so bile enake tako za
zunanjo in notranjo rotacijo, kot tudi za dominantno in nedominantno roko, in sicer 1,7N/kgTT.
V sami raziskavi so ugotovili velik vpliv spola, starosti in športne panoge na rezultate meritev
izometrične moči. Na splošno lahko vidimo, da je izometrična moč pri vseh večja v dominantni
roki, kar lahko vzamemo kot normalno pri športih, ki zahtevajo velike obremenitve dominantne
roke. Prav tako so moški močnejši od žensk, vendar postane razlika manj značilna, ko rezultate
normaliziramo glede na telesno težo.
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Audenaert, Baele in Christiaens (2017) so v svoji raziskavi prav tako opravili meritve
izometrične moči zunanje in notranje rotacije pri odbojkaših, tenisačih in rokometaših, vendar
v položaju roke ob telesu (0° odročenja) in pri 0° zunanje rotacije (položaj 0°-0°). Dobljeni
rezultati se s prejšnjimi razlikujejo predvsem v povprečnih vrednostih izometrične moči
notranje rotacije (2,38 – 2,97N/kgTT), kar nakazuje na to, da je položaj 0°-0° bolj optimalen za
merjenje moči notranje rotacije kot položaj 90°-0°. Med tem, ko so bile povprečne vrednosti
izometrične moči zunanje rotacije dokaj podobne 1,63 – 2,05N/kgTT.
Pontillo in sodelavci (2014) so merili izometrično moč zunanje rotacije z ročnim
dinamometrom v položaju 90° odročenja in 90° zunanje rotacije (položaj 90°-90°) pri igralcih
ameriškega nogometa, starih med 18 in 22 let. Vrednosti, ki so jih dobili, so bile 108,5N za levo
roko in 113,4N za desno roko. Vidimo lahko, da so bili rezultati moči zunanje rotacije v
položaju 90°-90° nekoliko nižji kot pri položaju 90°-0°, iz tega lahko sklepamo, da je položaj
90°-0° bolj primeren za merjenje maksimalne moči zunanje rotacije. Izmerili so tudi
izometrično moč upogiba (fleksije) v ravnini lopatice v višini 90°, in sicer so bile vrednosti
161,7N za levo in 137,9N za desno roko.
S pomočjo ročnega dinamometra je mogoče določiti tudi izometrično razmerje moči zunanje in
notranje rotacije (ang. »Isometric ER/IR strength ratio«), ki je bilo prav tako različno glede na
položaj roke pri meritvah. V položaju 90°-0° je bilo razmerje 89% na dominantni in 93% na
nedominantni roki (Cools, Vanderstukken idr., 2015). Nižje vrednosti razmerja so bile pri
položaju 0°-0°, in sicer 65-85% za dominantno in 75-83% za nedominantno roko. To se ujema
s splošnimi normativnimi vrednostmi razmerja, ki so za položaj 90°-0° od 90 do 100% in za
položaj 0°-0° 75%. Vidimo lahko tudi nižje vrednosti razmerja zunanje in notranje rotacije pri
dominantni roki v primerjavi z nedominantno. To lahko pripišemo temu, da športi, ki zahtevajo
veliko obremenitev roke nad glavo (udarci pri odbojki, meti, idr.), vključujejo večjo uporabo
mišic notranje rotacije, kar posledično predstavlja večjo moč v notranji rotaciji, med tem ko
ostaja moč zunanje rotacije enaka (Audenaert idr., 2017). Funkcionalno razmerje ekscentrične
moči zunanje rotacije in izometrične moči notranje rotacije v obeh položajih 90°-0° in 90°-90°
(Tabela 8) je pokazalo značilne razlike med spoloma ter dominantno in nedominantno roko
(Cools, Vanderstukken idr., 2015). Nižje vrednosti razmerja so bile tako na dominantni roki kot
tudi pri moških v primerjavi z nedominantno roko in ženskami. To lahko nakazuje na povečano
tveganje za poškodbo pri moških posameznikih, glede na to da je šibkost mišic zunanje rotacije
eden izmed dejavnikov tveganja za poškodbo ramenskega sklepa pri športih, ki zahtevajo velike
obremenitve roke nad glavo.
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Tabela 8
Povzetek normativnih vrednosti funkcionalnega razmerja ekscentrične moči zunanje in
izometrične moči notranje rotacije (ang. »eccER/isomIR ratio«) pri moških in ženskah ne glede
na starost in športno panogo
eZR/izomNR
eZR/izomNR
90°-0° (%)
90°-90° (%)
Spol
D
ND
D
ND
Moški
106
109
97
112
Ženske
129
121
131
131
Opomba. eZR/izomNR = razmerje ekscentrične moči zunanje rotacije in izometrične moči notranje
rotacije, D = dominantna roka, ND = nedominantna roka. Povzeto po Cools, A. M. J., Vanderstukken,
F., Vereecken, F., Duprez, M., Heyman, K., Goethals, N. in Johansson, F. (2015). Eccentric and
isometric shoulder rotator cuff strength testing using a hand-held dynamometer: reference values for
overhead athletes. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy, 24(12), 3838–3847.

V Tabeli 8 so prikazane povprečne normativne vrednosti funkcionalnega razmerja ekscentrične
moči zunanje in izometrične moči notranje rotacije pri moških in ženskah, iz vseh starostnih
kategorij in športnih panog.
Neravnovesje mišične moči in šibkost dinamičnih stabilizatorjev je lahko velik faktor za
ponovno nestabilnost, tako po poškodbi kot po operativnem posegu. Posamezniki s šibkimi
mišicami rotatorne manšete in nesorazmerjem moči notranjih in zunanjih rotatorjev, ki povzroči
neravnovesje sil, bi naj bili bolj dovzetni za sprednjo nestabilnost ramenskega sklepa (Edouard,
Degache idr., 2011). Deficit v moči rotacije lahko ostane tudi do 16 mesecev po artroskopski
rekonstrukciji labruma (Szuba, Markowska, Czamara in Noga, 2016).
Stopnja mišične utrujenosti oziroma vzdržljivosti je prav tako eden izmed dejavnikov, ki lahko
pomembno vplivajo na športnikovo uspešnost vrnitve na raven aktivnosti pred poškodbo.
Pomembna je predvsem vzdržljivost mišic zunanje in notranje rotacije ramenskega sklepa.
Poročali so o večji utrudljivosti mišic zunanje rotacije pri metalnih športih v primerjavi z
notranjo rotacijo in o večjem vplivu mišične utrujenosti na samo stabilizacijo in propriocepcijo
ramena v zunanji rotaciji. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Tonin in sodelavci (2013).
Oceno utrujenosti mišic so podali na podlagi izokinetičnih meritev zunanje in notranje rotacije
pri hitrosti 60°/s. Med seboj so primerjali prvih in zadnjih šest ponovitev od vsega skupaj
dvajsetih maksimalnih koncentričnih ponovitev. Ugotovili so večjo utrujenost mišic notranje in
zunanje rotacije pri posameznikih, ki so imeli težave z ramenskim sklepom in tistih, ki so imeli
večje razmerje med eNR/cZR (ang. »coking ratio«). Večjo utrudljivost mišic so ugotovili tudi
pri posameznikih z večjim deficitom eZR med dominantno in nedominantno roko. Ekscentrična
vadba mišic rotatorne manšete – predvsem zunanje rotacije, je tako zelo pomemben člen
preventivnega treninga kot tudi rehabilitacijskega programa, saj poleg doseganja ustreznega
razmerja moči zunanje in notranje rotacije, prispeva tudi k zmanjšanju utrujenosti in izboljšanju
propriocepcije ter dinamične stabilizacije ramenskega sklepa (Tonin idr., 2013).
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Za ugotavljanje vzdržljivosti ramenskega sklepa je bilo poleg izokinetičnih meritev razvitih
tudi nekaj testov vzdržljivosti, opisanih predhodno. Pontillo in sodelavci (2014) so v svoji
raziskavi teste vzdržljivosti uporabljali za ugotavljanje tveganja za poškodbo med sezono pri
igralcih ameriškega nogometa, skupaj z drugimi meritvami (gibalni testi, izometrična moč).
Povprečne vrednosti dobljenih rezultatov testov vzdržljivosti so zapisane v Tabeli 9. V
raziskavo, ki so jo izvedli, je bilo vključenih 26 igralcev ameriškega nogometa, starih od 18 do
22 let. 5 od 6 igralcev, ki so na »Y prone« testu dosegli nižje število ponovitev od povprečja
(26,6 – 27,4 ponovitev), je doživelo poškodbo ramenskega sklepa med sezono, od tega so 3
igralci dosegli manj kot 20 ponovitev. Spremenljivki, ki sta bili v raziskavi poleg »Y prone«
testa signifikantno povezani s poškodbo ramenskega sklepa, sta bili izometrična moč v fleksiji
in CKCUES test (test stabilnosti ramenskega sklepa v zaprti kinematični verigi). S kombinacijo
testov izometrične moči, vzdržljivosti in gibalnih testov pred sezono so prepoznali igralce, ki
so imeli več tveganja za poškodbo zgornjega uda med sezono.
Tabela 9
Povprečne vrednosti rezultatov meritev testov vzdržljivosti
»Y prone« test
»Scaption test«

»Cable press test«

Desna roka

26,6 ponovitev

23,6 ponovitev

35,6 ponovitev

Leva roka

27,4 ponovitev

22,6 ponovitev

33,5 ponovitev

Opomba. Povzeto po Pontillo, M., Spinelli, B. A. in Sennett, B. J. (2014). Prediction of In-Season
Shoulder Injury From Preseason Testing in Division I Collegiate Football Players. Sports Health: A
Multidisciplinary Approach, 6(6), 497–503.

V Tabeli 9 so prikazane povprečne vrednosti rezultatov testov vzdržljivosti, ki jih je izvedel
Pontillo s sodelavci (2014) pri igralcih ameriškega nogometa, za ugotavljanje tveganja za
poškodbo med sezono.
Med tem ko lahko moč in gibljivost ramenskega sklepa dokaj enostavno ocenimo, pa težje
ocenimo mehaniko in simetrijo delovanja lopatice, ki je s svojimi mišicami zelo pomemben
člen stabilizacije ramenskega sklepa in s tem preprečitve ponovne poškodbe (Ma idr., 2017). V
pregledu literature so za merjenje moči mišic lopatice uporabljali ročni dinamometer.
Večinoma so merili izometrično moč zgornjega, srednjega in spodnjega trapeza ter mišice
serratus anterior. Ugotovljena je bila povezava šibkosti mišic serratus anterior in spodnjega
trapeza s poškodbo ramena. Cools, Palmans in Johansson (2014) na podlagi ugotovitev
predlagajo krepitev predvsem srednjega in spodnjega trapeza ter mišice serratus anterior, s
čimer bi ohranili ravnovesje sil. Specifične vaje za krepitev zgoraj omenjenih mišic so se
izkazale za učinkovite pri obnovi mišičnega ravnovesja. V določenih primerih pa lahko ima
asimetrija mehanike lopatice vprašljivo klinično vrednost, saj je lahko posledica prilagoditvene
spremembe ramenskega sklepa dominantne roke pri unilateralnih športih. Pri športih z
enostransko obremenitvijo zgornjega uda (tenis, odbojka, idr.) se zato lahko pričakuje 10%
večja moč dominantne roke in enaka moč pri dvostranskih športih (plavanje, idr.) (Ma idr.,
2017). Poleg moči nas zanima tudi gibljivost – natančneje rotacija lopatice navzgor v različnih
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položajih dviga roke, ki jo lahko izmerimo z inklinometrom. Na podlagi normativnih študij so
mejne vrednosti za rotacijo lopatice navzgor pri popolnem dvigu roke približno 60° (Ma idr.,
2017).
Tabela 10
Okvirni kriteriji za varno vrnitev v šport po kirurškem zdravljenju sprednje nestabilnosti
ramenskega sklepa
Merilni
Specifični kriteriji za vrnitev v šport
instrumenti, testi
 6 mesecev,
 7-9 mesecev športniki (kontaktni športi in
športi, ki zahtevajo večje obremenitve roke
nad glavo).

Čas

Odsotnost
simptomov in
bolečine

Subjektivna ocena,
klinično testiranje

 /

Goniometer,
inklinometer

 Enak obseg gibljivosti kot na zdravi roki,
 večji obseg gibljivosti v zunanji rotaciji pri
90° odročenja pri športnikih,
 GIRD < 25°,
 razlika v skupnem obsegu gibljivosti D in
ND < 5°.

Mišična moč

Ročni in izokinetični
dinamometer

 65-75% razmerje moči cZR/cNR,
 75-100% razmerje izometrične moči
ZR/NR; razlika med D in ND roko ne sme
biti večja kot 10%,
 izometrično razmerje moči ZR/NR v
položaju 0°-0° 75%; in v položaju 90°-0°
90-100%,
 eZR/cNR1 (»spiking ratio«),
 eNR/cZR2 (»cocking ratio«).

Mišična
vzdržljivost

Izokinetične meritev,
testi vzdržljivosti
zadnje strani mišic
ramena

 /

Živčno-mišična
kontrola

Pritiskovna plošča,
gibalni testi

 Meritve na pritiskovni plošči: zdrava roka
nam lahko služi kot referenčna vrednost.

Gibljivost

Opomba. GIRD = deficit gibljivosti notranje rotacije; ZR = zunanja rotacija; NR = notranja rotacija,
eZR/cZR = ekscentrična/koncentrična zunanja rotacija; eNR/cNR = ekscentrična/koncentrična notranja
rotacija, D = dominantna roka, ND = nedominantna roka.
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V Tabeli 10 so prikazani okvirni kriteriji, ki bi jih naj posameznik, po koncu rehabilitacije
kirurškega zdravljenja sprednje nestabilnosti ramenskega sklepa, dosegel za varno vrnitev na
športno raven pred poškodbo. Kriteriji ne temeljijo na znanstveno podprtih osnovah, ampak so
povzetek ugotovitev magistrskega dela in nam lahko služijo kot pomoč pri končni oceni stanja
ramenskega sklepa.

3.3

TESTI GIBALNIH SPOSOBNOSTI

Posameznikova pripravljenost za vrnitev na visoko raven športne aktivnosti ni odvisna samo
od objektivnih meritev gibljivosti in moči, saj s pomočjo le-teh ne dobimo podatka o
posameznikovi sposobnosti učinkovitega in samozavestnega gibanja. Na podlagi tega je
predlagana izvedba nekaterih gibalnih testov, specifičnih za ramenski sklep, ki jih je mogoče
uporabiti za oceno pripravljenosti vrnitve v šport (Popchak idr., 2017). Prednost gibalnih testov
je, da ne zahtevajo veliko izkušenj in stroškov drage opreme. So zelo preprosti za izvedbo in
razumljivi tako za pacienta kot terapevta.

3.3.1 Test stabilnosti zgornje ekstremitete v zaprti kinematični verigi – (»Closed kinetic
chain upper extrimity stability test – CKCUEST«)
Največkrat uporabljen in omenjen v literaturi je test stabilnosti zgornje ekstremitete v zaprti
kinematični verigi (CKCUES test). S testom želimo testirati, kako hitro lahko premikamo in
prenašamo težo iz ene na drugo roko ter kakšno je zaupanje pacienta v oporo na eni roki.
Pomaga nam pri ugotavljanju pomanjkljivosti delovanja ramenskega sklepa v zaprti
kinematični verigi. Je dinamični test stabilnosti za obe okončini hkrati, kar nam onemogoča
medsebojno primerjavo okončin (Westrick idr., 2012). Uporabljajo ga predvsem pri testiranju
baseball igralcev, nogometašev in posameznikih s subakromialno utesnitvijo (Popchak idr.
2017). Test zahteva kombinacijo stabilnosti in v največji meri eksplozivne moči, kar je
najverjetneje vzrok slabe korelacije z ostalimi testi. Je zelo hiter test bilateralnega dosega, ki
zahteva od posameznika nalogo tako v odprti kot v zaprti kinematični verigi. Ko so opazovali
posameznike, ki so na testu dosegli več kot 25 točk, je test ocenjeval predvsem pliometrično
sposobnost zgornje okončine (Westrick idr., 2012). Med drugim je zelo zanesljiv test, kar
dokazuje z dobro ponovljivostjo. Lee in Kim (2014) sta v svoji raziskavi ugotovila tudi veliko
korelacijo med rezultati CKCUES testa in rezultati izokinetičnih meritev in meritev moči z
ročnim dinamometrom.
Normativne vrednosti (Priloga 2), dobljene v različnih študijah, so bile 22,5 ± 4,3 dotikov pri
igralcih ameriškega nogometa, starih 18 – 22 let (Pontillo idr., 2014), 30,41 ± 3,87 pri igralcih
baseballa (Roush idr., 2007), 25,10 – 28,06 dotikov pri igralcih odbojke, tenisa in rokometa,
različnih starostnih kategorij (Audenaert idr., 2017). Tudi Borms in Cools (2018) sta testirala
športnike (odbojka, tenis, rokomet) različni starostnih kategorij in spola. Rezultati moških so
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bili zelo podobni dobljenim rezultatom Audenaerta idr. (2017), saj je bil vzorec merjencev
skoraj enak, med tem ko so bili rezultati pri ženskah (19,67 – 22,39 dotikov) nekoliko nižji v
primerjavi z moškimi. Samo dve študiji, poleg Borms in Cools (2018), sta primerjali med seboj
rezultate, dobljene s CKCUES testom, glede na spol. V eni izmed raziskav so prav tako
ugotovili značilno višje vrednosti pri moških kot pri ženskah (Taylor idr., 2016), med tem ko
so v drugi raziskavi ugotovili nasprotno (Ellenbecker idr., 2000). Rezultat v prid ženskam je bil
najverjetneje povezan s tem, da so ženske izvajale test v opori na kolenih (lažja različica), med
tem ko so v ostalih študijah vsi (moški in ženske) izvajali test v opori spredaj s koleni
dvignjenimi od tal (Borms in Cools, 2018). Lee in Kim (2014) sta izvedla test na zdravih
posameznikih, kjer so bile podane povprečne skupne vrednosti tako za moške kot ženske, ki pa
so bile veliko nižje (13.31 ± 4,78) kot v zgoraj omenjenih raziskavah, kjer so bili testirani
športniki.
Med rezultati posameznih raziskav lahko opazimo večje razlike med števili dotikov (22,5 –
30,41) pri moških v isti starostni kategoriji (18 – 22/25 let). Zakaj je prišlo do takšnih razlik,
težko rečemo, saj je primerjava rezultatov vseh študij težka zaradi razlik v športnih panogah in
samih metodah meritev. Med tem ko lahko vidimo, da znotraj različnih športnih panog
(odbojka, tenis, rokomet) iste raziskave ni prišlo do značilnih razlik v rezultatih testa glede na
starostno kategorijo.
Samo v eni izmed raziskav so ugotavljali povezanost rezultatov CKCUES testa s tveganjem za
nastanek poškodbe ramenskega sklepa. Pontillo s sodelavci (2014) je ugotovil, da so vsi igralci
ameriškega nogometa, ki so dosegli manj kot 22,5 dotikov na testu, utrpeli poškodbo
ramenskega sklepa med sezono. Rezultat manj kot 21 dotikov na testu je bil tako določen kot
mejna vrednost, pri kateri pride do večjega tveganja za poškodbo ramenskega sklepa (Borms
in Cools, 2018). Kljub temu pa glede na majhen vzorec, neupoštevanje razlik v spolu in
specifični športni populaciji težko rezultat posplošimo.

3.3.2 Enoročni »hop« test
Enoročni »hop« test (ang. »One arm hop test«) je prav tako test v zaprti kinematični verigi. Test
zahteva koncentrično in ekscentrično mišično moč in kontrolo, med tem ko na distalni del
zgornje ekstremitete deluje velika zunanja sila. Test je bil narejen z namenom simuliranja
aksialnih/osnih obremenitev na zgornji ud (Falsone idr., 2002). S tem simuliramo podobne
okoliščine, do katerih lahko pride pri različnih športih (padec na iztegnjeno roko, potiskanje od
podlage/nasprotnika, idr.). Prav tako so ugotovili relativno zanesljive lastnosti testa, v primeru
zadostne usposobljenosti pacienta, med seboj pa so primerjali tudi rezultate dominantne in
nedominantne roke (Falsone idr., 2002). Ugotovili so, da je bil test z nedominantno roko
izveden 4,4% počasneje kot test z dominantno roko pri zdravih športnih posameznikih. Glede
na to bi lahko test uporabili za primerjavo rezultatov testa izvedenih s poškodovano in
nepoškodovano roko. V primeru večjih razlik bi lahko to nakazovalo na nezadostno moč
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poškodovane roke in s tem nezmožnost pacienta za vrnitev v šport, v koliko le-ta od njega
zahteva podobne obremenitve, ki bi lahko predstavljale tveganje za ponovno poškodbo
(Falsone idr., 2002).
CKCUES test in enoročni »hop« test zahtevata od pacienta moč, hitrost in stabilnost v pogojih
zaprte kinematične verige, med tem ko ne upoštevata mobilnosti ramenskega sklepa in prsne
hrbtenice (Gorman idr., 2012). Pacient je pri obeh testih v stabilnem položaju, zato ne moremo
reči, da izzoveta športnika blizu meja stabilnosti, prav tako ne zahtevata drugih bistvenih
vidikov športnih panog, kot sta mobilnost prsne hrbtenice in lopatice. Na podlagi zgoraj
opisanih pomanjkljivosti testov, so razvili Y-test stabilnosti (ang. »Upper quarter Y-balance
test«) (Gorman idr., 2012).

3.3.3 Y-test stabilnosti
V primerjavi s prvima dvema testoma pri Y-testu stabilnosti v veliki meri testiramo mobilnost
in stabilnost sklepa ter enostransko funkcijo delovanja sklepa v zaprti kinematični verigi
(Gorman idr., 2012). Za doseganje dobrega rezultata je potrebna kombinacija dobre stabilnosti
in mobilnosti lopatice na prsnem košu – oporne roke, mobilnosti prsne hrbtenice in stabilnosti
trupa (Gorman idr., 2012). Med tem ko mora pacient z eno roko seči, kako daleč zmore, v opori
na drugi roki, to od njega zahtev dobro ravnotežje na eni roki, propriocepcijo, moč in velik
obseg giba roke, na katero je uprt. Povprečne referenčne vrednosti Y-testa stabilnosti,
normalizirane glede na dolžino roke, dobljene v različnih raziskavah, so opisane v Prilogi 3.
Največjo doseženo razdaljo lahko zaznamo pri vseh v notranji/medialni smeri (glede na oporno
roko), sledi razdalja v smeri navzdol – navzven (inferolateralno), najkrajša razdalja je bila
dosežena pri vseh v smeri navzgor – navzven (superolateralno).
Butler in Arms s sodelavci (2014) sta testiral plavalce in plavalke, stare od 18 do 22 let.
Rezultati Y-testa, dobljeni v raziskavi, so bili simetrični za obe roki. Tudi Gorman s sodelavci
(2012) v svoji raziskavi, v katero so bili vključeni rekreativni posamezniki, ni zaznal razlik v
dolžini dosega med dominantno in nedominantno roko, kot tudi ne razlik med spoloma. Butler
in Myers s sodelavci (2014) sta med seboj primerjala igralce baseballa in igralke softballa, pri
katerih niso zaznali značilnih razlik v dolžini dosega med roko, s katero so metali, in drugo, s
katero niso. Prav tako niso zaznali značilnih razlik med spoloma. Podobnost rezultatov glede
na dominantno in nedominantno roko bi lahko pripisali temu, da v nobeno izmed teh raziskav
niso bili vključeni športniki, vključeni v unilateralne športe, kjer sta roki asimetrično
obremenjeni. V nasprotju lahko vidimo, da so plavalci v primerjavi s plavalkami dosegali
značilno boljše rezultate v medialni smeri, smeri navzdol – navzven in sestavljeni oceni.
Razlike med spoloma, ki govorijo v prid moškim, je pokazala raziskava (Borms in Cools, 2018),
v kateri so med seboj primerjali športnike treh panog (odbojka, rokomet, tenis) različnih starosti
in spola. Razlika med spoloma, dobljena v različnih raziskavah, je najverjetneje posledica
različne populacije merjencev, saj gre pri enih za rekreativne posameznike, na drugi strani pa
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za profesionalne športnike, ki se ukvarjajo s športi, ki zahtevajo velike obremenitve roke nad
glavo.
Če med seboj primerjamo isto stare posameznike v kategorij od 14 do 22 let, moškega spola in
različnih športnih panog, lahko vidimo, da so najboljše rezultate na testu v notranji/medialni
smeri dosegli rokoborci, sledijo vsi športi, ki zahtevajo unilateralne obremenitve zgornjega uda
in na koncu plavalci. Razlike med različnimi športnimi panogami so zelo majhne, vrednosti so
bile največje pri rokoborcih, sledili so jim po vrsti odbojkaši, rokometaši in tenisači. Iz tega
lahko povzamemo, da je lahko rezultat na testu odvisen od športne panoge, vendar so za
konkretnejše zaključke potrebne dodatne raziskave.
Zgoraj opisani testi so vsi testi v zaprti kinematični verigi, ki niso funkcionalni za športe, ki
vključujejo mete. Za testiranje moči zgornjega dela telesa se zato pogosto uporabljata enoročni
in soročni met težke žoge, ki sta testa v odprti kinematični verigi (Borms in Cools, 2018).

3.3.4 Enoročni in soročni met težke žoge
Enoročni met težke žoge (ang. »Unilateral seated shot put test«) je test s številnimi privlačnimi
vidiki za klinično uporabo in kar nekaj pomanjkljivostmi. Prva pomanjkljivost je ta, da ni
normaliziran na telesno težo ali višino. Obe komponenti sta lahko zelo različni pri posameznikih
in tako pomembno vplivata na rezultate funkcionalnih testiranj. Prav tako prihaja do razlik v
sami izvedbi testa, tako v položaju kot tudi teži žoge, ki se uporablja. Chmielewski s sodelavci
(2014) je v svoji raziskavi ugotovil, da lahko pride do razlik pri metu z dominantno ali
nedominantno roko do 10%. Ta rezultat nakazuje na to, da bi lahko bilo sprejemljivo, da je pri
poškodovani nedominantni roki rezultat testa nekoliko slabši v primerjavi z zdravo dominantno
roko. Nasprotno bo dosegel posameznik s poškodovano, dominantno roko, boljši rezultat na
tem testu v primerjavi z zdravo nedominantno roko. Do podobnih rezultatov je prišel tudi
Negrette s sodelavci (2010) v svoji raziskavi. Primerjava obeh rok pri zdravih posameznikih,
tako moških kot ženskah, je pokazala 9% primanjkljaj nedominantne roke v primerjavi z
dominantno. Kakšne bi bile posledice, če takšne simetrije ne bi dosegli, v raziskavi ni bilo
mogoče dokazati. Pomanjkljivost testa je tudi ta, da vključuje več sklepov kinematične verige
(rama, komolec, zapestje, dlan), zaradi katerih ne moremo biti povsem prepričani, ali je rezultat
testa zanesljivo posledica funkcije ramenskega sklepa ali pa je rezultat posledica kompenzacij
ali na drugi strani težav z drugimi sklepi zgornjega uda. Potrebne so nadaljnje raziskave, ki
bodo razjasnile te pomanjkljivosti in pokazale, ali je uspešnost na testu povezana s funkcijo in
tveganjem za poškodbo ramenskega sklepa v prihodnosti (Chmielewski idr., 2014).
Poleg enoročnega meta je bil razvit tudi test soročnega meta težke žoge (SMTŽ), katerega sta
v svoji raziskavi za razvoj referenčnih vrednosti uporabila Borms in Cools (2018). Gre za test,
s katerim želimo oceniti soročno moč zgornjega dela telesa. Primerjava rezultatov med
posameznimi raziskavami je skoraj nemogoča, in sicer zaradi različnih izvedb testov –
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začetnega položaja, različne teže žoge in vzorca merjencev uporabljenih v raziskavah (Priloga
4). Borms in Cools (2018) sta v svoji raziskavi ugotovila, da so normativne vrednosti pri
soročnem metu težke žoge značilno večje pri moških kot pri ženskah (Tabela 11 in 12) v vseh
starostnih kategorijah. Ženske v starostni kategoriji od 18 do 25 let so imele boljše rezultate kot
tiste v starostni kategoriji od 26 do 33 let. Vsi rezultati so bili neodvisni od športne panoge
(odbojka, tenis, rokomet). Rezultati tako nakazujejo na to, da bi morali biti normativni podatki
podani za SMTŽ glede na spol in starost (Borms in Cools, 2018). V primerjavi z enoročnim
metom težke žoge, pri soročnem metu niso upoštevali oziroma primerjali rezultatov glede na
telesno težo in višino posameznika.
Audenaert s sodelavci (2017) je ugotovil slabo korelacijo soročnega meta težke žoge z ostalimi
testi, ki jih je uporabil v svoji raziskavi (Y-test stabilnosti, CKCUES test). Pozitivno korelacijo
je bilo zaznati le s testom izometrične moči (merjene z ročnim dinamometrom). Med tem ko
sta Borms in Cools (2018) pokazala, da je test zmerno do močno povezan z rezultati
izokinetičnih meritev moči upogiba in iztega komolca ter zunanjo in notranjo rotacijo ramena.
Tabela 11
Povprečne referenčne vrednosti Y-testa stabilnosti, CKCUES testa in soročnega meta težke
žoge (SMTŽ) za moške športnike glede na starost
Y-test stabilnosti
Starost
CKCUEST
SMTŽ
Dominantna roka Nedominantna roka
18-25 let
88,56 cm
89,71 cm
27,82 dotikov
304,57 cm
26-33 let
89,49 cm
90,78 cm
27,49 dotikov
315,87 cm
34-50 let
87,42 cm
89,04 cm
26,01 dotikov
308,63 cm
Opomba. Povzeto po Borms, D. in Cools, A. (2018). Upper-Extremity Functional Performance Tests:
Reference Values for Overhead Athletes. International Journal of Sports Medicine, 39(06), 433–441.

Tabela 12
Povprečne referenčne vrednosti Y-testa stabilnosti, CKCUES testa in soročnega meta težke
žoge (SMTŽ) za ženske športnice glede na starost
Y-test stabilnosti
Starost
CKCUEST
SMTŽ
Dominantna roka Nedominantna roka
18-25 let
83,411 cm
84,23 cm
21,66 dotikov
245,99 cm
26-33 let
81,24 cm
81,24 cm
20,43 dotikov
227,75 cm
34-50 let
77,65 cm
79,62 cm
19,28 dotikov
234,35 cm
Opomba. Povzeto po Borms, D. in Cools, A. (2018). Upper-Extremity Functional Performance Tests:
Reference Values for Overhead Athletes. International Journal of Sports Medicine, 39(06), 433–441.

V Tabeli 11 in 12 imamo podane povprečne referenčne vrednosti treh funkcionalnih testov: Ytesta stabilnosti, testa stabilnosti v zaprti kinematični verigi in soročnega meta težke žoge,
povzete po Borms in Cools (2018). Študija, ki sta jo izvedla Broms in Cools (2018), nam je
dala normativne podatke za omenjene tri teste, ki so klinično relevantni za gibalno oceno
športnikov, vključenih v tri športne panoge (odbojka, tenis, rokomet), ki zahtevajo velike
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obremenitve roke nad glavo. S pomočjo podatkov lahko tako primerjamo rezultate športnikov
z drugimi športniki iste starosti, spola in športne panoge. Priporoča se uporaba oziroma izvedba
vseh testov. V prihodnje so potrebne dodatne študije, ki bodo zajemale posameznike drugih
športnih panog, ki prav tako zahtevajo večje obremenitve zgornjega uda (gimnastika, plavanje,
hokej, badminton, itd.), da bomo lahko podatke uporabili v več namenov. Prav tako manjkajo
študije, narejene na zdravi neaktivni populaciji, s katero bi lahko primerjali rezultate športnikov.
Normativne vrednosti so prav tako podane za več starostnih kategorij skupaj, manjka predvsem
večji vzorec starejših merjencev, ki bi nam dal relevantnejše podatke, saj je bil vzorec starejših
(od 34 do 50 let) v raziskavi premajhen, da bi lahko rezultate posplošili na celotno populacijo.
Sayers in Bishop (2017) sta v svoji raziskavi uporabila drugačno obliko testa – meta težke žoge,
poimenovala sta ga »Medicine ball push-press«. Posameznik leže na hrbtu težko žogo vrže
navpično v zrak. Prednost testa je ta, da težko žogo lažje vržemo v ravni liniji v vertikalni kot
horizontalni smeri. Pri metu iz sedečega položaja, v želji po čim daljšem in boljšem metu, težka
žoga potuje izven idealne horizontalne linije, med tem ko pri metu v vertikalni smeri, v primeru
da žoga potuje izven linije, dosežemo slabši rezultat. Slabost testa je v samem položaju, leže na
hrbtu, ki je nefunkcionalen, in dragi meritveni opremi, s pomočjo katere bi lahko določili moč,
hitrost, pospešek in največjo silo.

3.3.5 Modificiran »pull up« in »push up« test
Modificirana »pull up« in »push up« testa sta bila narejena z namenom testiranja funkcionalne
moči mišic sprednje in zadnje strani ramenskega sklepa. Negrete s sodelavci (2010) je poleg
enoročnega meta težke žoge v svoji raziskavi uporabil še omenjena testa.
Tabela 13
Povprečne normalizirane vrednosti enoročnega meta težke žoge, modificiranega »push up« in
»pull up« testa rekreativnih posameznikov
EMTŽ (cm)
»push up«
»pull up«
Spol Starost
(št. ponovitev) (št. ponovitev)
D
ND
18.99
12.12
300.10
296.67
M 18 – 33
(12.33 – 25.33)
(2.67 – 21-67)
(123.6 – 743.38) (118.69 – 602.82)
12.73
4.68
193.68
176.76
Ž
18 – 45
(4.33 – 20.33)
(0.00 – 13.33)
(76.20 – 429.26) (313.18 – 419.94)
Opomba. EMTŽ = enoročni met težke žoge; D = dominantna roka; ND = nedominantna roka. Povzeto
po Negrete, J. R., Hanney, J. W., Kolber, J. M., Davies, J. G., Ansley, K. M., McBride, B. A. in
Overstreet, L. A. (2010). Reliability, minimal detectable change and normative values for testing of
upper extremity function and power. Journal of Strenght and Conditioning Research, 24(12), 3318–
3325.

V Tabeli 13 so prikazane normalizirane vrednosti, dobljene na podlagi testiranj rekreativnih
posameznikov, moškega in ženskega spola različnih starosti. S pomočjo primerjave rezultatov
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obeh testov so ugotovili, da je muskulatura, ki jo uporabljamo za potiskanje (ang. »push«), 1,5
do 2,5 krat močnejša od tiste, ki jo uporabljamo za vlečenje (ang. »pull«) (Negrete idr., 2010).
Poleg vseh do sedaj opisanih metod se v literaturi za oceno ramenskega sklepa uporabljajo tudi
selektivni gibalni testi. Gre za selektivne teste glede na telesno regijo in nato še multifunkcionalne gibe, ki povezujejo funkcije več delov telesa. Pomagajo nam pri celostni oceni
stanja posameznika po poškodbi. Uporabljajo se za mišično-skeletno oceno, kadar je prisotna
bolečina. Klinični model testov se uporablja za pomoč pri diagnozi in zdravljenju mišičnoskeletnih motenj s pomočjo prepoznavanja primanjkljajev v gibalnih vzorcih, ki jih testi
zahtevajo od posameznika. Razvit je bil z namenom testiranja gibalnega vzorca, povezanega z
bolečino in disfunkcijo. Za testiranje se uporablja serija različnih gibov celega telesa. Namen
je testirati kvaliteto gibanja in ne števila ponovitev. Vključujejo teste zgornje ekstremitete, in
sicer mišice rotatorne manšete, zunanjo in notranjo rotacijo ter patologije
akromioklavikularnega sklepa. Številni tekmovalni športi, kot so odbojka, baseball in plavanje
vključujejo rotacijske gibe celotnega telesa, zato je pomembno, da v oceno posameznika
vključimo delovanje celotne kinematične verige od stopala do zgornjega uda, saj lahko le tako
ugotovimo morebitne omejitve, ki bi povzročile dodatno obremenitev na zgornji ud (Ma idr.,
2017).
Odločitve za varno vrnitev v šport po kirurškem zdravljenju sprednje nestabilnosti ramenskega
sklepa tako ne moremo sprejeti le na podlagi enega kriterija. Odsotnost simptomov, bolečine,
zadostna mišična moč, gibljivost in gibalne sposobnosti pa niso edini kriteriji, ki odločajo o
pripravljenosti posameznika in njegovega sklepa za vrnitev v šport. Pomembno je, da v proces
rehabilitacije vključimo tudi psihološko rehabilitacijo športnika, saj se je strah pred ponovno
poškodbo izkazal za velik faktor pri vrnitvi na raven pred poškodbo. Notranji in zunanji faktorji,
kot so tekmovalni interesi, strah pred ponovno poškodbo, starost, notranji stresorji in
motivatorji, lahko imajo velik vpliv na pacientovo odločitev k vrnitvi v šport po artroskopski
stabilizaciji ramenskega sklepa (Tjong idr., 2015). Prav zaradi tega moramo, ne glede na
odličen gibalni rezultat, v vsak proces rehabilitacije vključiti tudi psihološko komponento in
odpraviti morebitne dejavnike, ki negativno vplivajo na sam potek rehabilitacije in končni
rezultat.
Glede na dosedanje raziskave, ki so uporabljale gibalne teste za oceno stanja ramenskega sklepa
oziroma zgornje ekstremitete, lahko rečemo, da so dobljeni rezultati zelo omejeni in nam nudijo
le malo informacij, s pomočjo katerih bi lahko gibalne teste uporabljali kot učinkovito orodje
za oceno mišično-skeletnega sistema. Zaznati je bilo mogoče številne pomanjkljivosti raziskav,
zaradi katerih težko posplošimo njihove rezultate. Kot prvo pomanjkljivost Tarara s sodelavci
(2015) navaja zanašanje na premajhen ali zelo mali vzorec merjencev, uporabljen v raziskavah.
Študije, ki so nam na voljo, bi morale uporabiti večje vzorce merjencev za kakovostnejše
rezultate in možnost posplošitve dobljenih rezultatov na določeno populacijo. Večina raziskav
je narejenih na zdravi populaciji ljudi, tako rekreativnih kot profesionalnih športnikih. Veliko
je pomanjkanje raziskav, narejenih na poškodovanih športnikih in posameznikih, ki se s
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športom ne ukvarjajo profesionalno/redno. Potrebujemo kakovostnejše raziskave, ki se bodo
osredotočale na merilne lastnosti gibalnih testov zgornje okončine tako zdravih kot
poškodovanih športnikov. Prav tako je potrebna standardizacija testov, njihovih imen in
postopka izvedbe. Potrebujemo točne kriterije za vsak test posebej, tako za športnike različnih
športnih panog, starosti in spola, kot rekreativne posameznike, na podlagi katerih bomo lahko
ovrednotili funkcionalno stanje ramenskega sklepa po poškodbi. Kriterije, ki jih bo moral
posameznik doseči na določenih testih, če se bo želel varno vrniti na raven športne aktivnosti
pred poškodbo. Kljub temu smo na podlagi dosedanjih raziskav in pregleda literature izbrali
določene okvirne kriterije, ki sicer ne temeljijo na znanstvenih osnovah, lahko pa nam služijo
kot začetne referenčne vrednosti, katerim se želimo na določenem gibalnem testu približati
(Tabela 14).
Tabela 14
Gibalni testi specifični za ramenski sklep – pregled okvirnih kriterijev, ki bi jih naj na
posameznem gibalnem testu dosegli
Gibalni testi
Okvirni kriteriji
21 dotikov – mejna vrednost, pod katero bi naj bilo tveganje za
CKCUES test
poškodbo ramenskega sklepa večje.
Enoročni hop test

Test z ND roko je bil izveden 4,4% počasneje od D roke pri
zdravih športnikih – kar, bi ob večjih odstopanjih poškodovane
D roke v primerjavi z zdravo ND, kazalo na nezadostno moč
poškodovane roke.

Y-test stabilnosti

Moški športniki (odbojka, rokomet, tenis):
- D – 88,49 cm; ND – 89,84 cm
Ženske športnice:
- D – 82,32 cm; ND – 82,73 cm
(*povprečne vrednosti sestavljenih ocen iz Tabele 11 in 12)

-

Bilateralni športi – ni razlik v dosegu med D in ND roko

Enoročni sedeči met
težke žoge

10% primanjkljaj
dominantno.

nedominante

roke

v

primerjavi

Soročni met težke žoge

Moški športniki (odbojka, rokomet, tenis): 309,69 cm
Ženske športnice: 236,03 cm

z

(*povprečne vrednosti rezultatov iz Tabele 11 in 12)

Modificiran »pull up«
test
Modificiran »push up«
test

/
/

Opomba. D = dominantna roka; ND = nedominantna roka.

V Tabeli 14 so prikazani in izbrani okvirni kriteriji, ki bi jih naj posameznik dosegel na
določenem gibalnem testu, specifičnem za ramenski sklep.
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Glavni cilj pozne rehabilitacije po kirurškem zdravljenju sprednje nestabilnosti ramenskega
sklepa je odprava simptomov (občutka nestabilnosti in bolečine) ter ponovno pridobiti
izgubljeno mišično moč, vzdržljivost, gibljivost in živčno-mišično kontrolo.
Narejenih je bilo kar nekaj študij, ki so se ukvarjale s kriteriji, ki bi jih naj posameznik dosegel
za varno vrnitev v šport in vsakodnevne aktivnosti. Razviti so bili tudi številni gibalni testi,
specifični za ramenski sklep. Ugotovili smo, da so kriteriji zelo slabo definirani – kaj predstavlja
zadostno mišično moč, vzdržljivost, gibljivost in živčno-mišično kontrolo. Prav tako še vedno
ni povsem jasno, kateri gibalni testi so v praksi zares uporabni in kateri za posamezne športe,
ter kakšni so kriteriji, ki bi jih naj posameznik na določenem testu dosegel za varno vrnitev v
šport. Predlagamo dodatne študije, s katerimi bo uporabnost testov v praksi bolj jasna. Potrebni
so veljavni, zanesljivi in znanstveno podprti testi in športno specifične meritve kot tudi kriteriji.
Kljub temu priporočamo, da se na koncu rehabilitacije izvedejo določeni gibalni testi
(CKCUES test, Y-test stabilnosti, enoročni in soročni met težke žoge, test vzdržljivosti zadnje
strani mišic ramena), še posebej v primeru, kadar gre za rehabilitacijo športnika, katerega šport
zahteva večje obremenitve roke nad glavo. V tem trenutku se lahko zanašamo na okvirne
kriterije, ki ne temeljijo na povsem čvrstih znanstvenih osnovah. Če pacient ne doseže kriterijev
oziroma meritve na gibalnih testih zelo odstopajo od željenega, potem predlagamo nadaljevanje
rehabilitacije z namenom, da se rezultati čimbolj približajo željenim. To prilagodimo tudi glede
na to, ali gre za vrhunskega športnika, rekreativca ali nešportnika, in glede na šport, pri tem pa
se upošteva sedanje izsledke raziskav. Izvedbo testiranj in ukrepe glede rezultatov testiranja bo
potrebno prilagoditi glede na zaključke bodočih raziskav.
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PRILOGA

(Priloge v nadaljevanju)
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Priloga 1
Povzetek povprečnih vrednosti izometrične moči notranje in zunanje rotacije ter razmerje zunanje in notranje rotacije različnih raziskav, glede na
šport, starost, spol in položaje roke
Avtorji, leto

Audenaer, Baele
in Christiaens,
2017.

Šport

Starost
(let)

odbojka

18 – 25
26 – 33
34 – 50

tenis

18 – 25
26 – 33
34 – 50

Položaj
roke

IzomZR (N/kgTT)

IzomNR (N/kgTT)

IzomZR/NR (%)

D

ND

D

ND

D

ND

M

0° - 0°
0° - 0°
0° - 0°

1.94 ± 0.29
1.93 ± 0.25
1.73 ± 0.49

1.91 ± 0.21
1.76 ± 0.30
1.63 ± 0.27

2.71 ± 0.44
2.61 ± 0.42
2.39 ± 0.39

2.58 ± 0.58
2.33 ± 0.46
2.03 ± 0.32

72.10 ± 8.84
75.00 ± 10.41
71.42 ± 11.53

76.14 ± 11.83
77.11 ± 15.19
80.67 ± 8.39

M

0° - 0°
0° - 0°
0° - 0°

2.05 ± 0.30
1.86 ± 0.31
1.93 ± 0.32

1.93 ± 0.32
1.76 ± 0.17
1.89 ± 0.34

2.94 ± 0.61
2.38 ± 0.58
2.97 ± 0.51

2.58 ± 0.53
2.25 ± 0.30
2.53 ± 0.43

71.64 ± 13.19
80.33 ± 12.79
65.42 ± 9.67

76.63 ± 13.10
78.67 ± 4.89
75.05 ± 5.95

0° - 0°
0° - 0°
0° - 0°
90°-0°
90°-0°

1.85 ± 0.27
2.04 ± 0.63
1.88 ± 0.62
1.8 ± 0.3
1.8 ± 0.3

1.79 ± 0.30
2.01 ± 0.42
1.91 ± 0.41
1.8 ± 0.4
1.7 ± 0.3

2.54 ± 0.52
2.77 ± 0.69
2.70 ± 0.76
2.0 ± 0.3
2.1 ± 0.3

2.33 ± 0.47
2.49 ± 0.56
2.55 ± 0.42
1.9 ± 0.4
1.9 ± 0.4

74.74 ± 12.97
74.85 ± 21.36
70.89 ± 16.79
92 ± 14
85 ± 15

78.70 ± 14.67
82.50 ± 17.11
75.43 ± 11.53
96 ± 14
91 ± 15

odbojka
tenis

18 – 25
26 – 33
34 – 50
18 – 50
18 – 50

rokomet

18 – 50

90°-0°

1.9 ± 0.4

1.8 ± 0.5

2.2 ± 0.4

2.0 ± 0.4

89 ± 15

91 ± 12

odbojka

18 – 25

90°-0°

1.6 ± 0.4

1.6 ± 0.4

1.6 ± 0.3

1.6 ± 0.4

97 ± 12

98 ± 15

tenis

18 – 25

90°-0°

1.7 ± 0.4

1.6 ± 0.4

1.7 ± 0.4

1.7 ± 0.4

97 ± 14

95 ± 15

rokomet

18 – 25

90°-0°

2.0 ± 0.3

1.9 ± 0.3

1.8 ± 0.3

1.8 ± 0.3

112 ± 17

104 ± 15

odbojka

18 – 50

90°-90°

1.3 ± 0.3

1.22 ± 0.3

2.1 ± 0.5

1.8 ± 0.4

60 ± 14

72 ± 18

tenis
rokomet
odbojka

18 – 50
18 – 50
18 – 50

90°-90°
90°-90°
90°-90°

1.4 ± 0.3
1.4 ± 0.3
1.2 ± 0.3

1.3 ± 0.3
1.3 ± 0.4
1.2 ± 0.3

2.3 ± 0.4
2.5 ± 0.7
2.0 ± 0.5

1.9 ± 0.4
2.1 ± 0.6
1.9 ± 0.5

62 ± 11
57 ± 11
83 ± 16

70 ± 14
65 ± 10
91 ± 18

rokomet

Cools,
Vanderstukken,
Vereecken,
Duprez, Heymann,
Goethals in
Johansson, 2016.

Spol

M

M

Ž

M

Ž
tenis
18 – 50
90°-90°
1.4 ± 0.3
1.3 ± 0.3
1.7 ± 0.5
1.6 ± 0.4
85 ± 15
rokomet
18 – 50
90°-90°
1.7 ± 0.3
1.5 ± 0.3
1.5 ± 0.5
1.4 ± 0.4
88 ± 14
Pontilllo, Spinelli
Ameriški
18 – 22
M
90°-90°
113.4 ± 19.6
108.5 ± 20.5
Ostale vrednosti niso bile podane.
in Sennett, 2014.
nogomet
Opomba. IzomZR = izometrična moč zunanje rotacije; izomNR = izometrična moč notranje rotacije; D = dominantna roka; ND = nedominantna roka.
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86 ± 14
84 ± 14

Priloga 2
Povzetek povprečnih normativnih vrednosti CKCUES testa različnih raziskav glede na šport, starost in spol
Avtorji, leto
Pontillo, Spinelli in Sennett, 2014
Roush, Kitamura in Chad, 2007

Šport

Starost (let)

Spol

Rezultati CKCUES testa (št.dotikov)

ameriški nogomet

18 – 22

M

22,5 ± 4,3

bejzbol

18 – 22

M

30,41 ± 3,87

odbojka

Audenaert, Baele in Christiaens, 2017

tenis

rokomet

odbojka

Borms in Cools, 2018

tenis

rokomet

Lee in Kim, 2014

zdravi posamezniki

18 – 25
26 – 33
34 – 50
18 – 25
26 – 33
34 – 50
18 – 25
26 – 33
34 – 50
18 – 25
26 – 33
34 – 50
18 – 25
26 – 33
34 – 50
18 – 25
26 – 33
34 – 50
28,96 ± 3,15

Opomba. CKCUES test = test stabilnosti zgornje ekstremitete v zaprti kinematični verigi.
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M

M

M

Ž

Ž

Ž
M
Ž

27,72 ± 3,68
27,42 ± 2,53
26,06 ± 1,82
27,63 ± 2,32
28,06 ± 3,73
25,10 ± 1,18
27,87 ± 2,59
27,00 ± 2,42
27,42 ± 2,51
22,39 ± 3,76
18,89 ± 5,24
14,67
21,10 ± 4,01
20,33 ± 2,73
19,67 ± 4,94
21,10 ± 3,54
21,48 ± 4,19
19,83 ± 0,24
13,31 ± 4,78

Priloga 3
Povzetek normativnih vrednosti Y-testa stabilnosti različnih raziskav glede na šport, starost in spol
Avtorji, leto
Butler, Arms, Reiman,
Plisky, Kiesel, Taylor
in Queen, 2014.
Gorman, Butler, Plisky
in Kiesel, 2012.
Butler, Myers, Black,
Kiesel, Plisky,
Moorman in Queen,
2014.
Myers, Poletti in
Butler, 2016.

Audenaer, Baele in
Christiaens, 2017.

Rezultati Y-testa stabilnosti
IL navzdol-navzven
SL navzgor-navzven
D
ND
D
ND

Starost
(let)

Spol

plavanje

18 – 22

M

100 ±8.8

89.8 ± 10.8

74,94 ± 9.7

88,3 ± 8.9

plavanje

18 – 22

Ž

92.5 ± 8.1

85.6 ± 10.3

72.1 ± 11.2

83.4 ± 8.3

rekreativci

19 – 47

M
Ž

97.2 ± 9.6

84.2 ± 9.1

70.9 ± 9.6

85.1 ± 8.0

95.2 ± 10.6

82.7 ± 10.1

70.4 ± 9.3

83.9 ± 8.7

Šport

baseball

Medialno
D

ND

Sestavljena ocena
D
ND

M
14 – 16

softball

99.1 ± 8.6

98.4 ± 8.6

90.3 ± 11.5

90.8 ± 11.8

70,4 ± 11.1

70.6 ± 10.9

86.6 ± 8.1

87.2 ± 8.9

Ž

rokoborba

14 – 18

M

106.99 ± 10.54

107.59 ± 11.04

93.98 ± 11.68

96.89 ± 13.08

73.92 ± 15.14

71.93 ± 12.08

91.63 ± 9.70

92.14 ± 9.60

baseball

14 – 18

M

97.04 ± 7.10

97.05 ± 5.89

85.29 ± 8.39

85.59 ± 7.45

73.08 ± 8.76

70.90 ± 8.26

84.51 ± 5.40

85.14 ± 6.30

odbojka

18 – 25
26 – 33
18 – 25
26 – 33
18 – 25
26 – 33
18 – 25
26 – 33
18 – 25
26 – 33
18 – 25
26 – 33
18 – 25
26 – 33
18 – 25
26 – 33
18 – 25
26 – 33

104.21 ± 5.30
101.12 ± 3.62
103.45 ± 5.87
105.17 ± 8.16
101.96 ± 5.92
107.21 ± 8.30
104.21 ± 5.30
101.12 ± 3.62
103.45 ± 5.87
105.17 ± 8.16
102.23 ± 5.63
107.21 ± 8.30
96.37 ± 8.81
93.23 ± 11.87
98.86 ± 9.95
97.27 ± 3.89
102.65 ± 8.57
99.48 ± 13.37

104.67 ± 5.08
102.21 ± 2.74
102.88 ± 5.73
104.73 ± 13.39
104.20 ± 5.46
106.59 ± 4.70
104.67 ± 5.08
102.21 ± 2.74
103.88 ± 5.77
104.73 ± 13.39
104.61 ± 4.84
105.90 ± 6.09
96.65 ± 7.89
91.02 ± 10.94
96.43 ± 11.26
101.56 ± 3.02
100.55 ± 6.66
95.89 ± 14.80

93.65 ± 12.93
95.19 ± 10.20
90.55 ± 10.46
95.12 ± 10.68
91.38 ± 12.63
91.67 ± 6.83
93.65 ± 12.93
95.19 ± 10.10
90.55 ± 10.46
94.70 ± 11.88
91.82 ± 12.63
91.68 ± 6.83
84.28 ± 12.42
82.13 ± 16.67
83.23 ± 12.44
83.12 ± 10.42
83.65 ± 11.25
87.24 ± 18.55

93.3 ± 10.4
95.17 ± 11.22
93.76 ± 10.25
102.01 ± 7.03
93.72 ± 12.14
97.22 ± 10.51
93.47 ± 10.2
95.68 ± 10.48
94.08 ± 10.30
101.29 ± 7.61
94.05 ± 11.88
96.16 ± 10.08
86.07 ± 12.54
82.51 ± 11.28
83.63 ± 12.02
85.59 ± 9.82
85.13 ± 11.27
84.69 ± 20.73

72.14 ± 9.58
73.34 ± 7.40
68.95 ± 8.88
75.64 ± 10.51
70.96 ± 11.33
64.22 ± 10.93
72.14 ± 9.58
73.34 ± 7.40
69.10 ± 8.69
75.64 ± 10.51
71.08 ± 10.93
64.22 ± 10.93
66.73 ± 13.59
52.81 ± 12.07
63.24 ± 15-34
53.61 ± 16.18
69.68 ± 12.94
66.07 ± 17.08

73.1 ± 11.5
72.16 ± 8.91
68.23 ± 7.22
82.67 ± 15.38
71.44 ± 10.81
67.37 ± 12.90
73.08 ± 11.46
71.52 ± 9.12
68.10 ± 7.17
79.08 ± 13.14
71.66 ± 10.48
66.78 ± 13.47
68.57 ± 11.11
56.38 ± 15.46
64.98 ± 14.09
59.63 ± 15.93
68.53 ± 12.73
67.40 ± 20.88

90.00 ± 7.48
89.89 ± 5.27
87.65 ± 5.62
91.83 ± 5.73
87.82 ± 8.22
87.70 ± 7.82
90.00 ± 7.48
89.89 ± 5.27
87.70 ± 5.62
91.83 ± 5.73
88.12 ± 8.03
87.70 ± 7.82
82.46 ± 10.59
76.06 ± 11.49
81.78 ± 11.47
77.90 ± 9.94
85.34 ± 9.61
84.26 ± 15.10

90.35 ± 7.04
89.85 ± 5.71
88.27 ± 6.22
94.75 ± 8.47
89.79 ± 7.38
90.40 ± 7.46
90.41 ± 6.91
89.80 ± 5.74
88.57 ± 6.22
95.03 ± 8.83
90.11 ± 6.89
89.61 ± 8.04
84.43 ± 9.04
77.49 ± 9.23
82.27 ± 11.02
81.50 ± 9.20
84.97 ± 9.28
83.66 ± 18.15

tenis
rokomet
odbojka
tenis
rokomet

Borm in Cools, 2018.
odbojka
tenis
rokomet

M

M

Ž
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Priloga 4
Povprečne vrednosti dolžine enoročnega (EMTŽ) in soročnega (SMTŽ) meta težke žoge različnih raziskav glede na šport, starost, spol,
začetni položaj in težo žoge
Avtorji, leto

Chmielewski, Martin,
Lentz, Tillman, Moser,
Farmer in Jaric, 2014

Negrette, Hanney, Kolber,
Davies, Ansley, McBiride
in Overstreet, 2010

Šport

Starost (let)

Spol

nogomet
baseball
košarka
lacrosse
softball
odbojka

18 – 22
18 – 22
18 – 22
18 – 22
18 – 22
18 – 22

M
M
Ž
Ž
Ž
Ž

rekreativni
športniki

18 – 33

M

rekreativni
športniki

18 – 45

Ž

odbojka

tenis
rokomet
Borms in Cools, 2018
odbojka

tenis

rokomet

18 – 25
26 – 33
34 – 50
18 – 25
26 – 33
34 – 50
18 – 25
26 – 33
34 – 50
18 – 25
26 – 33
34 – 50
18 – 25
26 – 33
34 – 50
18 – 25
26 – 33
34 – 50

Začetni položaj

EMTŽ sede na stolu,
noge stegnjene na
drugem stolu.

EMTŽ sede na tleh,
noge pokrčene.

Teža žoge (kg)

2,72

2,72
2,72

M

SMTŽ sede na tleh, noge
stegnjene.

Ž
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2

EMTŽ / SMTŽ (cm)
Dominantna
Nedominantna
597.78 ± 64.6
553.4 ± 47.3
596.9 ± 28.3
541.8 ± 44.7
365.8 ± 36.5
351.0 ± 35.6
296.4 ± 22.9
287.7 ± 20.8
342.5 ± 23.3
352.1 ± 24.3
310.7 ± 45.8
292.6 ± 41.9
296.67
300.10
(118.69
– 602.82)
(123.62 -743.38)
176.76
193.68
(313.18
– 419.94)
(76.20 – 429.26)
311.33 ± 40.46
298.09 ± 22.9
306.21 ± 37.58
269.30 ± 38.80
307.08 ± 21.61
316.68 ± 49.81
306.17 ± 36.15
343.44 ± 46.98
298.19 ± 55.43
238.36 ± 26.30
222.38 ± 26.37
212.50
248.89 ± 30.92
181.25 ± 5.17
233.89 ± 38.91
253.22 ± 37.06
246.83 ± 29.41
247.38 ± 21-39
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