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IZVLEČEK 
 

Namen raziskave je bil ugotoviti zanesljivosti goniometričnih meritev obsega gibljivosti v 
ramenskem sklepu v frontalni ravnini. Povprečne vrednosti meritev abdukcije in elevacije skozi 
abdukcijo v obeh sejah se med seboj niso statistično pomembno razlikovale. Analiza zanesljivosti 
za meritve abdukcije med prvo in drugo sejo je pokazala odlično zanesljivost. Standardna napaka 
merjenja je za meritve abdukcije znašala 1,2° in za elevacijo skozi abdukcijo 2,1°. Najmanjša 
zaznana sprememba je za meritve abdukcije znašala 3,4° in za elevacijo skozi abdukcijo 5,7°. 
Ugotavljamo, da so goniometrične meritve obsega gibljivosti v ramenskem sklepu in ramenskem 
obroču v frontalni ravnini zanesljive. Pri vrednotenju uspešnosti fizioterapevtskega programa 

moramo upoštevati najmanjšo zaznano spremembo. 
 

Ključne besede: goniometrija, merjenje obsega gibljivosti, obseg gibljivosti, ramenski sklep. 

 

 
IZHODIŠČA 
 

Goniometrične meritve gibljivosti ramenskega obroča in ramenskega sklepa se uporabljajo za 

kvantificiranje obsega gibljivosti pred fizioterapevtskim programom, za spremljanje sprememb 

med njim in za vrednotenje izidov po fizioterapevtskem programu. Najpogosteje se uporablja 

protokol merjenja z univerzalnim goniometrom, kot ga opisujejo številni avtorji (Clarkson in 
Gilewitch, 1989; Jakovljević in Hlebš, 1999; Berryman in Bandy, 2002, Norkin in White, 2003). 
 

Za merilne postopke in njihovo uporabnost so pomembne merske lastnosti, saj na podlagi tehlahko 

primerjamo merilne postopke, izbiramo med merilnimi postopki in ustrezno razlagamo izmerjene 

podatke. Ena teh lastnosti je zanesljivost. Merilni postopek, ki ga opravi posameznik ali več 
posameznikov, je tem bolj zanesljiv, čim bolj so si rezultati, dobljeni pri zaporednih merjenjih, 
podobni. Na splošno imajo goniometrične meritve boljšo zanesljivost posameznika kot zanesljivost 
med posamezniki, zato avtorji tudi priporočajo, naj meritve opravlja vedno isti fizioterapevt 
(Riddle et al., 1987; Hayes et al., 2001; Hoving et al., 2002; Norkin in White, 2003). Zanesljivost 

goniometričnih meritev je zaradi anatomske raznolikosti za različne sklepe različna. Prav tako je 
zanesljivost različna v istem sklepu za različne smeri gibanja. Zanesljivost posameznika je pri gibih 
abdukcije in notranje rotacije v ramenskem sklepu manjša kot pri gibih fleksije, ekstenzije in 

notranje rotacije (Norkin in White, 2003). 

 

Študije o zanesljivosti z vmesnim premorom od nekaj dni do nekaj tednov imajo velik kliničen 
pomen, saj samo na tej podlagi lahko vrednotimo spremembe v času (Gajdosik in Bohannon, 
1987). Pomembno je, da s tem načinom dobimo zanesljive rezultate, ki nam kaţejo na resnično 
spremembo, ki smo jo pri obravnavi dosegli, zato je bil namen raziskave ugotoviti zanesljivost 

posameznika pri merjenju gibljivosti ramenskega sklepa v frontalni ravnini, s sprednje strani, z 

univerzalnim goniometrom. 
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METODE 

 

Raziskavo je odobrila komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko. Sodelovali so samo 

zdravi preiskovanci, brez prejšnjih bolezni ali poškodb v desnem ramenskem obroču in sklepu. Vsi 
sodelujoči so se za sodelovanje odločili prostovoljno in so bili pred tem pisno ter ustno seznanjeni z 
namenom in postopki meritev.  

 

Za merjenje obsegov gibljivost smo uporabili univerzalni, plastični goniometer, dolg 15,24 
centimetra (Baseline, New York, ZDA). Pred začetkom meritev smo vsakemu preiskovancu 
razloţili postopek in namen merjenja ter merilno napravo. Preiskovancu smo pojasnili tudi njegovo 
vlogo pri merjenju. Meritve sta izvajala dva preiskovalca (absolventa študijskega programa 
fizioterapija). Vse meritve so bile izvedene na desni strani po protokolu, ki sta ga opisala 

Jakovljević in Hlebš (1999). Vrednosti so bile odčitane na 1° natančno. Vsaka meritev je bila 
opravljena trikrat zapored. Kot končni rezultat je bila izračunana povprečna vrednost treh meritev. 

Postopek merjenja smo ponovili po dveh dneh. 

 

Za statistično obdelavo podatkov smo uporabili programski paket MedCalc (različica 11.3.8). 
Rezultate smo predstavili z opisno statistiko, za ugotavljanje zanesljivosti meritev gibljivosti 

abdukcije in elevacije skozi abdukcijo pa smo uporabili intraklasni koeficient korelacije (IKK; 

model 2, tip 1) (Slagle in sod., 2002) in najmanjšo zaznano spremembo (NZS95) (Atkinson in 
Nevill, 1998; Beckerman in sod., 2001). Fleiss (1986) navaja, da IKK med 0,40 in 0,75 kaţe na 
zadovoljivo do dobro, IKK, večji kot 0,75, pa na odlično zanesljivost. Za izračun (NZS95) smo 
potrebovali vrednosti standardnih napak meritev (SNM). SNM je eden izmed kazalnikov absolutne 

ponovljivosti/zanesljivosti (Atkinson in Nevill, 1998). Dobra ponovljivost/zanesljivost meritve se 

kaţe z majhno standardno napako meritve (Maeda in Sakakibara, 2002). Najmanjšo zaznano 
spremembo (NZS95) lahko interpretiramo kot stopnjo spremembe, znotraj katere je več kot 95 
odstotkov moţnosti, da se niso pojavile nobene prave razlike (Kovacs in sod., 2008). Razlika med 

obema meritvama naj bi bila torej najmanj za vrednost NZS, da bi lahko sklepali o 95-odstotni 

ponovljivosti/zanesljivosti prave razlike med pravima vrednostma (Beckerman in sod., 2001). 

Razliko znotraj sej in med sejami smo analizirali z 2 x 3 analizo variance (p ≤ 0,05) za ponovljene 
meritve. Če je analiza variance pokazala pomembne razlike, je bil opravljen Tukeyev test HSD post 

hoc (p ≤ 0,05).  
 

 

REZULTATI 
 

Sodelovalo je 40 preiskovancev (14 ţensk in 26 moških), povprečno starih (standardni odklon) 
23,7 (2,6) leta, teţkih 73,0 (20,2) kg, visokih 175,0 (11,5) cm in z indeksom telesne mase 23,9 (4,7) 
kg/m

2
.  

 

Med sejama ni bilo pomembnih razlik v povprečnih vrednostih abdukcije (slika 1). Povprečne 
vrednosti meritev elevacije skozi abdukcijo so bile v prvi seji višje od povprečnih vrednosti v drugi 
seji, vendar pa razlika ni bila statistično pomembna (slika 2).  
 

Pri analizi zanesljivosti med povprečjem meritev prve seje in povprečjem meritev druge seje je 
intraklasni koeficient korelacije za abdukcijo znašal 0,89 (od 0,81 do 0,94) in za elevacijo skozi 

abdukcijo 0,90 (od 0,76 do 0,96). Standardna napaka merjenja je za abdukcijo znašala 1,2°, za 
abdukcijo skozi elevacijo pa 2,1°. NZS95 je bila za meritve abdukcije 3,4° ter za meritve elevacije 
skozi abdukcijo 5,7°. 
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Slika 1. Povprečna vrednost meritev abdukcije v prvi in v drugi seji 
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Slika 2. Povprečna vrednost vseh treh meritev elevacije skozi abdukcijo v prvi in drugi seji 
 

 

RAZPRAVA 
 

Vrednosti meritev obsega gibljivosti, pri katerih smo uporabili standardiziran protokol za merjenje 

gibljivosti v ramenskem sklepu in ramenskem obroču, so bile niţje od tistih, ki jih navajajo drugi 
avtorji (Hlebš in Jakovljević, 1999; Norkin in White, 2003; Levangie in Norkin, 2005). Vzrok 
lahko iščemo v poloţaju nadlakti med meritvijo. V naši raziskavi je bila nadlaket pri meritvah 
abdukcije in elevacije skozi abdukcijo v ničelnem poloţaju, med zunanjo in notranjo rotacijo, tako 
kot priporočajo nekateri avtorji (Hayes et al., 2001; Hoving et al., 2002). Drugi avtorji (Berryman 
in Bandy, 2002; Clarkson in Gilewitch, 1989; Norkin in White, 2003) opisujejo začetni poloţaj 
nadlakti v zunanji rotaciji s stegnjenim komolcem, saj bi v ničelnem poloţaju nadlakti akromion 
omejeval gibanje nadlahtnice. Toda v tem primeru bi morali govoriti o abdukciji in elevaciji skozi 

abdukcijo z zunanjo rotacijo v ramenskem sklepu. S stališča funkcije je to sprejemljivo, s stališča 
teoretičnih izhodišč goniometrije pa ne, saj merimo v vseh sklepih čiste gibe v vseh treh ravninah 
in pripadajočih oseh. 
 

Za merjenje obsegov gibljivosti sklepov se uporabljajo različne metode in različni načini, s 
katerimi ocenjujemo trenutno stanje gibljivosti ali pa ocenjujemo napredek v stanju, ki smo ga 

morebiti dosegli s fizioterapijo. Pomembno je, da se v klinični praksi uporabljajo enake metode po 

predpisanih protokolih in z dobrimi merskimi lastnostmi. Rezultati raziskave so nam pokazali 

odlično in primerljivo zanesljivost posameznika pri meritvah gibljivosti v ramenskem sklepu in 
ramenskem obroču v frontalni ravnini, saj so vrednosti intraklasnega koeficienta korelacije 

podobne, kot jih navajajo drugi avtorji (Hayes et al., 2001; Hoving et al., 2002; Norkin in White, 

2003; Riddle et al., 1987; Sabari et al., 1998). Nizke vrednosti standardne napake merjenja še 
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dodatno potrjujejo odlično zanesljivost. V drugih raziskavah zasledimo višje standardne napake 
merjenja. 

 

Hayes in sodelavci (2001) so poročali o standardni napaki merjenja od 14° do 23°, Norkin in White 
(2003) pa od 5° do 7°. NZS95 je še tretji pokazatelj, ki kaţe na odlično zanesljivost meritev, saj so 

bile vrednosti razmeroma majhne. Opisuje velikost sprememb, ki je potrebna za preseganje 

pričakovanih standardnih napak merjenja in variabilnosti (Haley in Fragala-Pinkham, 2006). Pri 

spremembi, ki je večja kot MDC95, smo lahko 95-odstotno gotovi, da razlika ni rezultat napak pri 

merjenju ali bolnikove variabilnosti.  

 

K visoki zanesljivosti so verjetno prispevali starost, zdravstveno stanje in antropometrične lastnosti 
(indeks telesne mase) preiskovancev; lastnosti, ki so omogočale dobro tipanje orientacijskih 
kostno-anatomskih točk, razmeroma dobro stabilizacijo ramenskega obroča pri meritvah abdukcije 
in določanje konca obsega giba pri gibu abdukcije skozi elevacijo. V študijah raziskovalci poročajo 
o večji variabilnosti izmerjenih vrednosti pri starejših osebah, s tem pa tudi o manjši zanesljivosti 
meritev (Norkin in White, 2003).  

 

K manjši variabilnosti meritev je prispeval tudi poloţaj preiskovancev med postopkom. Večina 
avtorjev (Clarkson in Gilewitch, 1989; Jakovljević in Hlebš, 1999; Berryman in Bandy, 2002; 
Norkin in White, 2003) navaja, da je poloţaj leţe na hrbtu najstabilnejši in kot tak omogoča enake 
pogoje ponavljajočih se meritev. Po drugi strani pa sta k večji variabilnosti meritev abdukcije lahko 
prispevala stabilizacija ramenskega obroča in določanje konca obsega gibljivosti. O pomembnosti 
izkušenj, dobre stabilizacije in dobrega občutka v rokah pri otipavanju poročajo tudi Hoving in 
sodelavci (2002). K večji variabilnosti meritev so prav tako prispevale teţave preiskovancev pri 

sproščanju zgornjega uda in prepuščanju gibanja preiskovalcu. Pri tem sta bila zelo pomembna 
razlaga postopka in preiskovančevo razumevanje razlage.  
 

 

SKLEP 
 

Podatki nam kaţejo na odlično zanesljivost postopka merjenja, vendar moramo biti pozorni na 

nekatere napake pri postopku, ki lahko povzročijo manjšo zanesljivost. Zelo pomembna je razlaga 
postopka preiskovancem, saj je njihovo sodelovanje boljše in so bolj sproščeni, kadar povsem 
razumejo postopek merjenja pasivnega obsega gibljivosti sklepov. Ne smemo pozabiti na 

zagotavljanje dobre stabilizacije lopatice in poloţaja, saj to zagotavlja manjše napake pri merjenju. 
Tako lahko ocenjujemo resnične spremembe v stanju, ki niso le rezultat merskih napak. K temu 
prispevajo tudi preiskovalčevo znanje in izkušnje. Treba je opozoriti, da so dobljeni rezultati 
velikokrat le napaka pri merjenju in ne pomenijo napredka, ki ga ţelimo doseči pri delu z 
bolnikom. Zaključimo lahko, da je metoda merjenja zanesljiva, vendar pod pogojem, da zelo 
natančno upoštevamo protokol merjenja.  
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