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Abstrakt 

Ulnární  neuropatie  lokte  (UNE)  je  druhý  nejčastější  úžinový  syndrom  horní  končetiny. 

Literární zdroje uvádějící do souvislosti vliv kostní morfologie na vznik neuropatie n. ulnaris jsou 

nekonsistentní. Dle recentně publikované retrospektivní analýzy 880 případů syndromu kubitálního 

tunelu dochází k jeho rozvoji častěji na levé straně, nezávisle na stranové dominanci. Teoretická 

část  práce se zabývá dostupnou literaturou zaměřenou na etiologii,  základy diagnostiky,  terapie 

a rehabilitace UNE. Praktická část  práce obsahuje měření deseti  parametrů na suchých kostních 

preparátech, cílem práce bylo zjistit, zda některý z nich bude významně jiný na levé straně než na 

straně pravé. U 4 z 9 klíčových parametrů byl statisticky významný rozdíl mezi pravou a levou 

stranou, konkrétně ve vzdálenosti  mezi apexem mediálního epikondylu (ME) a tečnou trochley, 

v délce ME, šířce ME a ploše ME. U statisticky významných rozdílů byla vždy větší pravá strana.  

Z toho vyplývá, že vliv kostní morfologie na častější levostranný výskyt UNE nemůžeme vyloučit. 

Výsledky  měření  mohou  napomoci  lepšímu  pochopení  etiopatogeneze  vzniku  syndromu 

kubitálního tunelu a tudíž být cenným výchozím bodem pro další studium prevence, diagnostiky 

a terapie syndromu kubitálního tunelu.
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Ulnární neuropatie lokte, syndrom kubitálního tunelu, bilaterální asymetrie
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Abstract

The  ulnar  neuropathy  of  the  elbow  (UNE)  is  the  second  most  common  compression 

neuropathy in the upper extremity. The studies of impact of bone morphology on the origin of the 

ulnar neuropathy are inconsistent. According to the recently published retrospective analysis of 880 

cases of the cubital tunnel syndrome, the incidence of the ulnar neuropathy is more often on the left  

side, independent of handedness. The theoretical part of this thesis contains a summary of recent 

literature with an emphasis on the etiology, basics of diagnostics, treatment and rehabilitation of the 

UNE. The experimental part is made of the measurement of ten parameters of humerus bones. The 

aim of this experiment was to decide whether some of these measures were different compared to 

the other side. There were statistically significant differences in 4 of 9 crucial parameters, where the 

right side was bigger than the left side, therefore we believe the influence of bone morphology on 

the origin of the UNE cannot be excluded. The results may help towards a better understanding of 

the etiopathogenesis of the origin of the UNE and therefore be a valuable starting point for other 

studies of prevention, diagnosis and therapy of the UNE.
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1. Úvod

Ulnární neuropatie lokte (Ulnar Neuropathy of the Elbow, UNE) je druhý nejčastější úžinový 

syndrom horní končetiny. (Chaves, 2021; Andrews, 2018; Sato, 2020; Carter, 2015)

Úspěšnost terapie UNE je v porovnání s nejčastější úžinovou mononeuropatií – karpálním 

tunelem  –  výrazně  horší.  (Soltani,  2014)  Prediktivní  faktory  vzniku  UNE  stále  nejsou  plně 

ozřejmeny.  (Carter,  2015)  Domníváme  se,  že  tato  nejasnost  může  být  jedním  z  důvodů  nižší 

účinnosti terapie. Objasnění etiopatogeneze UNE by nejen mohlo výrazně přispět k terapii UNE, ale 

i k prevenci jejího vzniku.

Teoretická  část  této  práce  se  postupně  zabývá  problematikou  UNE z  pohledu  současné 

odborné literatury. Jsou zde shrnuta obecná fakta o UNE, její diagnostice a terapii. Druhou polovinu 

teoretické  části  tvoří  souhrn  poznatků  o  etiologii  UNE,  kde  je  poukázáno  na  několik  struktur, 

o jejichž vztahu k UNE dosud není dostatek informací. Poslední část teorie je tvořena poznatky 

o bilaterální asymetrii v kontextu UNE.

Jednou  z  nedostatečně  prozkoumaných  struktur  je  i  mediální  epikondyl  humeru,  jehož 

morfologie  doposud  nebyla  uspokojivě  popsána,  (Desai,  2014;  Misir,  2020)  včetně  výskytu 

bilaterální asymetrie, ohledně které se doposud provedené studie jednoznačně neshodují. (Imamura, 

1995;  Ubelaker,  2012) Přitom recentním poznatkem je,  že se UNE vyskytuje  významně častěji 

levostranně než pravostranně, bez ohledu na lateralitu pacienta. (Ashworth, 2020)

Praktická část  naší  práce spojuje  poslední  dva zmíněné poznatky,  a  proto je jejím cílem 

zjistit,  zda  rozdílem  způsobujícím  častější  postižení  levého  lokte  může  být  právě  morfologie 

mediálního  epikondylu  humeru,  což  by  se projevilo  v rozdílné  velikosti  a  dalších  parametrech 

levého a pravého výběžku u měřených probandů.

Praktická část obsahuje popis materiálu, metodiky a výsledků proběhlého měření mediálního 

epikondylu humeru, jehož parametry jsme srovnávali. 

Následná diskuse je rozdělena na tři části, zabývající se zvlášť teoretickou a praktickou částí. 

Její třetí podkapitola je věnována doporučením k dalšímu výzkumu a směřování problematiky UNE 

z pohledu fyzioterapie.

Tato práce se zabývá tématem, které má dosud nevyužitý potenciál ve fyzioterapii. Pacienti 

s UNE  dnes  mohou  fyzioterapii  podstoupit  buď  v  rámci  konzervativního  řešení,  nebo  při 
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rehabilitaci po některém z operačních výkonů. Výsledky této diplomové práce naznačují směr pro 

další výzkum, vedoucí k časné diagnostice rizik a k primární prevenci, kdy by fyzioterapeut mohl 

terapeuticky zakročit ještě dříve, než se UNE vůbec subjektivně projeví.
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2. Úžinová neuropatie
UNE  patří  do  kategorie  úžinových  syndromů,  což  je  specifická  skupina  chronických 

mononeuropatií. Úžinové syndromy vznikají na místech tzv. neurodesmooseálního konfliktu, kdy 

dochází  k  úzkému sepětí  nervové,  vazivové  a  kostní  tkáně.  (Vodvářka,  2005)  Zde  dochází  ke 

kompresi, trakci či adhezi nervu. (Lee, 2019)

2.1 Struktura nervu
Nervové  vlákno  je  obaleno  výběžky  Schwannových  buněk,  které  vytváří  spirálovitě 

navinutou myelinovou pochvu. Kolem Schwannových buněk je vazivo zvané endoneurium, které 

spojuje nervová vlákna ve svazečky (též fascikuly). Endoneurium obsahuje kolagenní vlákna, která 

způsobují  vlnitý  průběh vláken periferního nervu,  což  vytváří  rezervu pro  protažení  nervu.  Na 

povrchu svazečků se nachází perineurium, které izoluje svazky nervových vláken od okolní tkáně. 

Periferní nerv je tvořen řadou fascikulů nervových vláken obklopených perineuriem. Na povrchu 

periferního nervu leží ještě vrstva řídkého vaziva, epineurium. (Čihák, 1997)
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Tyto  struktury  jsou  zásobovány  longitudinální  sítí  endoneurálních,  perineurálních 

a epineurálních cév. (např. Elhassan, 2007)

 Vazivová  tkáň  obalující  nerv  je  poměrně  účinnou mechanickou  ochranou –  nerv,  který 

obsahuje  více  vaziva  a  menší  počet  vláken je  chráněn  lépe,  než  nerv  s  větším počtem vláken 

a menším poměrem vaziva. (Vodvářka, 2005) Epineurium chrání nerv před kompresí a je výraznější 

v místech, kdy nerv přechází přes kloub. Perineurium má dobrou odolnost vůči trakci. (Lee, 2019)

2.2 Poškození periferního nervu
UNE není ani čistě kompresní ani čistě trakční neuropatií. (Ochi, 2013)

V rámci pohybu u každodenních činností dochází k posunům ulnárního nervu. K drobným 

pohybům nervu dochází skoro při všech pohybech zápěstí a prstů, největší posun je přítomen při 

abdukci v ramenním kloubu, kdy dochází k posunu nervu směrem proximálním, a při flexi lokte, 

kdy se nerv posouvá distálním směrem. Potřebný rozsah pohybu ulnárního nervu je přes 16 mm. 

Konkrétně při flexi lokte dochází v průměru k 29% natažení v měřeném úseku ulnárního nervu, 

(Wright,  2001) což  tvrdí  i  jedna  z  mála  studií  na  živých  pacientech  s  UNE.  (Ochi,  2013)  Při 

znemožnění posuvných pohybů dochází k protažení ještě výraznějšímu. (Vinitpairot, 2019)

Rozlišujeme  3  stupně  poškození  periferního  nervu.  Prvním  je  neurapraxie,  reverzibilní 

poškození  lehkého  stupně.  Úprava  nastává  během  několika  dnů,  nejpozději  do  šesti  týdnů. 

(Horáček,  2009) Neurapraxie  je  dána  místním neprokrvením periferního nervu,  nedochází  však 

k žádným  strukturálním  změnám  axonů.  (Vodvářka,  2005)  Přitom  dle  výzkumu  na  zvířatech 

dochází k zastavení žilního oběhu již při protažení o 8 % klidové délky měřeného úseku nervu 

a arteriální ischemie nervu nastává při natažení o 16 % klidové délky. (Lee, 2019)

Druhým stupněm poškození  nervu  je  axonotmeze,  při  které  je  přerušen axon  a  dochází 

k degeneraci  od  místa  postižení.  Tehdy  je  regenerace  spontánní  a  funkčně  dokonalá.  Třetím 

stupněm je  neurotmeze,  při  které je porušen nejen axon ale i  jeho obal.  V takovém případě je 

spontánní regenerace ztížená či nemožná. (Horáček, 2009)

Nejen  trakce  destruuje  periferní  nerv,  též  kompresivní  síly  způsobují  mikrovaskulární 

poškození  nervů a jejich myelinových obalů.  Mírný stupeň komprese zablokuje žilní  oběh,  což 

způsobí městnání a edém. (Doughty, 2019) Zvýšená permeabilita epineurálních a endoneurálních 

cév byla zjištěna už po 2 hodinách komprese. Tento edém přetrvával i po 24 hodinách, navzdory 

tomu, že již komprese nebyla přítomna. (Elhassan, 2007)
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Histologické  výzkumy  nervu  vystaveného  kompresnímu  zranění  ukazují  proliferaci 

endoneurální a perineurální mikrovaskularizace, edém v epineurálním prostoru a fibrotické změny. 

Počáteční změny jsou v hemato-neurální bariéře, následované edémem a epineurální fibrózou. Poté 

se  začíná  objevovat  zúžení  myelinové  pochvy,  delší  kompresi  následuje  axonální  degenerace. 

Stupeň a závažnost těchto změn se liší v průběhu celého nervu, nejspíše z důvodu různorodosti 

v množství pojivové tkáně. Tyto změny se zdají být závislé na délce a síle komprese. (Elhassan, 

2007)

Byla  zkoumána  i  extraneurální  komprese  po  dobu  do  28  dnů.  I  v  tomto  případě 

subperineurální  edém přetrvával  i  po  odejmutí  extraneurální  komprese.  Axonální  degenerace  je 

popsána až u nervů vystavených kompresi déle než 4 týdny. (Elhassan, 2007) 

Přitom ke kompresi ulnárního nervu dochází při každé flexi loketního kloubu. Konkrétně u 

pacientů s UNE bez artrotických změn byl naměřen ve vzdálenosti jednoho centimetru od vstupu do 

kubitálního  tunelu  v  extenzi  v  průměru  tlak  3,5  mmHg (SD 4,9),  zatímco  při  flexi  docházelo 

k navýšení v průměru na 53,2 mmHg (SD 41,8). U pacientů s UNE s artrotickými změnami byla 

změna dokonce z počátečních 12,9 mmHg (SD 17) na 107,5 mmHg (SD 48,7). (Iba, 2008) 

Závažnější či trvalá komprese způsobuje arteriální ischemii. Delší či opakovaná komprese 

má za následek zánět, fibrózu a demyelinizaci. Ztráta myelinizace způsobuje zpomalení rychlosti 

axonálního  vedení  a  může  vést  k  částečnému  či  úplnému  bloku  vedení  akčních  potenciálů 

v postiženém segmentu. S přetrvávající kompresí může tato kombinace faktorů způsobit až axonální 

degeneraci, což znamená horší prognózu a delší dobu zotavení – zatímco obnovení myelinových 

obalů trvá týdny, axon roste jen rychlostí přibližně 1 mm za den. Fibróza navíc může zhoršit efekt 

mechanické komprese skrze znemožnění vhodného klouzání a natahování nervu. (Doughty, 2019)

2.3 Nervus ulnaris

Nervus ulnaris se odděluje z fasciculus medialis a probíhá podél vnitřního okraje paže, kde 

je  uložen mediálně od a.  brachialis.  V polovině paže prostupuje  septum intermusculare brachii 

mediale a pokračuje po zadní straně mediálního epikondylu do sulcus nervi ulnaris, kde je kryt 

pouze kůží a raménkem ligamentum collaterale mediale, které je v kostěném sulku fixuje. (Druga, 

1996)

Poté vniká mezi caput humerale a caput ulnare musculi flexor carpi ulnaris, kde se oddělují 

rami musculares, a prochází úžinou mezi tímto svalem a m. flexor digitorum profundus. Přibližně 
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v polovině předloktí se odděluje ramus cutaneus palmaris nervi ulnaris. V dolní třetině předloktí se 

ulnární  nerv dělí  na ramus dorsalis  a  ramus palmaris.  Ramus palmaris  nervi  ulnaris  pokračuje, 

povrchově od retinaculum flexorum, až do dlaně, kde se dále dělí na povrchovou a hlubokou větev. 

(Borovanský,1976)

Na paži žádné větve nevydává a na předloktí vydává, jak je uvedeno výše, čtyři větve. Rami 

musculares pro m. flexor carpi ulnaris a pro polovinu m. flexor digitorum profundus (část pro čtvrtý 

a pátý prst).  Ramus cutaneus palmaris inervující  kůži ulnární poloviny karpální krajiny.  Ramus 

dorsalis  nervi  ulnaris,  který inervuje kůži  ulnární  poloviny hřbetu ruky a kůži  pátého,  čtvrtého 

a ulnární  stranu třetího  prstu  (bez  nehtového článku).  Ramus  palmaris  nervi  ulnaris,  dělený na 

ramus superficialis, inervující kůži ulnární části dlaně, pátého prstu a ulnární strany čtvrtého prstu, 

a ramus  profundus,  který  inervuje  svaly  hypotenaru,  mm.  lumbricales  (III  a  IV),  všechny mm. 

interossei, m. adductor pollicis a caput profundus m. flexor pollicis brevis. (Druga, 1996)

15



16

Obrázek 2: Schéma průchodu ulnárního nervu (autor Doc. Naňka)



2.4 Názvosloví UNE
Terminologie celé  problematiky útlaku nervus ulnaris  v oblasti  lokte  stále  není ustálena. 

Nejčastějším názvem používaným v literatuře  je  ulnární  neuropatie  lokte,  ačkoli  stále  můžeme 

nacházet i „syndrom kubitálního tunelu“ či „ulnární neuritida“. (Carter, 2015)

V německy mluvících zemích bývá často anatomicky nesprávně nazývána jako syndrom 

ulnárního  sulku  či  jako  syndrom  retrokondylárního  žlábku.  (Assmus,  2011)  Nejspíše  z  tohoto 

důvodu je rozdílná i definice samotného kubitálního tunelu, neboť do něj různí autoři zahrnují různá 

místa potenciálního útlaku nervus ulnaris.

2.4.1 Definice kubitálního tunelu

Kubitální tunel byl poprvé takto nazván v roce 1958 (Feindel, 1958), kdy byl popsán jako 

zúžené  ústí  průchodu  nervus  ulnaris  ze  superficiální  vrstvy  do  hluboké  submuskulární  vrstvy. 

Střecha tohoto ústí je složena z oblouku aponeurózy, nataženému mezi mediálním epikondylem 

a olekranem, k nimž jsou připojeny obě hlavy m. flexor carpi ulnaris, a dno se skládá z mediálních 

ligament lokte. (Feindel, 1958)

Chaves  popisuje  anatomicky  kubitální  tunel  jako  prostor  s  komplexními  kostními, 

vazivovými  a  svalovými  komponentami,  který  vyplňuje  n.  ulnaris  za  mediálním  epikondylem 

humeru,  kde  prochází  trojúhelníkovým prostorem mezi  dvěma hlavami  m.  flexor  carpi  ulnaris. 

(Chaves, 2021)

Střecha kubitálního tunelu je fibromuskulární, tvořena aponeurózou rozkládající se přes dvě 

hlavy m. flexor  carpi  ulnaris,  známá též pod názvem Osbornovo ligamentum nebo ligamentum 

arcuatum, a příležitostně ligamentem kubitálního tunelu.  (Chaves, 2021) U některých jedinců je 

střecha namísto toho nahrazena m. anconeus epitrochlearis a ten může být jedním z faktorů vzniku 

útlaku n. ulnaris. (Andrews, 2018)

Dno je  složeno  ze  dvou částí.  Přední  část  tvoří  žlábek  mediálního  epikondylu,  zatímco 

mediální část se skládá ze zadní a transverzální části ligamentum collaterale mediale, kloubního 

pouzdra  loketního  kloubu  a  olekranu.  Dno  končí  distálně  tam,  kde  se  ligamentum  collaterale 

mediale  upíná  na  processus  coronoideus  ulny,  kde  vytváří  drobný  kostní  výběžek.  Za  stěny 

kubitálního tunelu je považován olekranon a mediální epikondyl.  (Chaves,  2021) Podobně jako 

Chaves se o anatomii  kubitálního tunelu vyjadřuje  i  Palmer (Palmer,  2010) a Rhodes (Rhodes, 

2019), proto jej volíme za hlavní zdroj tam, kde je definice kubitálního tunelu nezbytná.
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Assmus definuje kubitální tunel rozdílně. Rozděluje ho na tři části. Retrokondylární žlábek, 

který je částečně překryt další částí – Osbornovým ligamentem – a třetí část, hlubokou aponeurózu 

flexorů a pronátorů, která se prostírá od 5 do 12 cm distálně od mediálního epikondylu humeru. 

(Assmus,  2011)  Přesto  sám  Amadio,  na  kterého  se  Assmus  odkazuje,  nezahrnuje  hlubokou 

aponeurózu flexorů a pronátorů do definice kubitálního tunelu, jen jej udává jako další možné místo 

útlaku nervus ulnaris. (Amadio, 1986)

Velikost kubitálního tunelu je různá u loktů s klinickými symptomy UNE ve srovnání s lokty 

nepostiženými.  Studie  Lee  (Lee,  2020)  srovnávala  rozměry  kubitálního  tunelu  u  pacientů 

s unilaterálním UNE u postiženého a nepostiženého lokte a u kontrolní skupiny. Plocha průřezu 

kostěného  kubitálního  tunelu  je  při  flexi  lokte  na  straně  UNE  44,6  mm2 (SD  10,9),  což  je 

signifikantně méně než u druhostranného lokte (50.8 mm2,  SD 11.5) i  než u kontrolní  skupiny 

(56.2 mm2,  SD 9.5).  Při  extenzi  lokte  je  tato  plocha  významně  rozdílná  pouze  ve  srovnání 

s kontrolní skupinou, zatímco s druhostranným (nepostiženým) loktem již rozdílnost signifikantní 

není. Dále tato práce měřila plochu průřezu měkkých tkání kubitálního tunelu a plochu průřezu 

ulnárního  nervu.  I  zde  platí  stejná  zákonitost,  že  u  loktů  s  klinickým  UNE  je  signifikantně 

významný rozdíl vůči druhostrannému lokti i kontrolní skupině pouze při flexi, zatímco při extenzi 

je  významný rozdíl  pouze postiženého lokte vůči  kontrolní  skupině.  Postižený loket má plochu 

průřezu ulnárního nervu ve flexi 12.6 mm2 (SD 2.3), zatímco loket kontrolní skupiny má ve flexi 

plochu průřezu nervu 5.6 mm2 (SD 1.9). (Lee, 2020)

2.5 Diagnostika UNE

V současné  době  UNE  diagnostikujeme  hodnocením  klinických  symptomů.  Potvrzením 

bývá  přítomnost  typických  příznaků,  pozitivita  klinických  testů  a  charakteristické 

elektrodiagnostické změny. Zároveň bývají používány další zobrazovací metody, konkrétně MRI a 

ultrazvuk. (Caliandro, 2016)

2.5.1 Klinické symptomy

Při kompresi ulnárního nervu dochází k deficitu motorických i senzorických větví. Začíná 

paresteziemi  v  průběhu jeho  inervační  zóny.  Potíže  mohou být  nejprve  intermitentní  a  později 

stálého charakteru, bez intervence mohou vyústit ve svalové oslabení až svalovou atrofii (Andrews, 

2018) či kontraktury. (Palmer, 2010)
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Svalová atrofie se týká m. flexor carpi ulnaris, ulnární části m. flexor digitorum profundus, 

mm. interossei palmares et dorsales a m. adductor pollicis. (Rhodes, 2019)

Pacienti  mají  často problém potíže na ruce lokalizovat.  Častým příznakem bývá celková 

slabost ruky, u méně rozvinuté atrofie bývá popisována obecná nemotornost ruky, např. při zapínání 

knoflíků, otevírání lahví (Palmer, 2010) či psaní (jak na klávesnici, tak na papír). (Thakker, 2020)

Bolest nebývá častá. (Palmer, 2010). Pokud se vyskytuje, bývá lokalizována na mediální 

straně lokte a bývá akcentována flexí v loketním kloubu. (Rhodes, 2019)

Klinicky  u  pacienta  pátráme  po  oslabení  jednotlivých  svalů.  Měli  bychom  postupovat 

systematicky,  od  proximálně  inervovaných  svalů  distálně.  M.  flexor  carpi  ulnaris  a  m.  flexor 

digitorum profundus můžeme otestovat požádáním pacienta, aby proti odporu provedl flexi zápěstí 

a  distálních článků prstů.  Drobné svaly ruky můžeme otestovat  kladením odporu proti  addukci 

a abdukci  prstů.  Abdukce  malíku  je  přímo  samostatnou  kontrolou  m.  abductor  digiti  minimi. 

(Thakker, 2020)

2.5.2 Klinické příznaky a testy

V praxi používáme k diagnostice několik klinických příznaků. Můžeme sledovat Fromentův 

příznak (Obr. 3), při jehož vyšetření je pacient požádán o držení listu papíru mezi palcem a laterální 

stranou ukazováku. Příznak je pozitivní tehdy, když je flektován interfalangeální kloub palce kvůli 

oslabení  m.  adductor  pollicis.  Druhým příznakem je  Wartenbergův příznak,  kdy má pacient  na 

požádání udržet všechny prsty ruky v addukci. Pozitivita je dána abdukovaným malíkem z oslabení 

mm. interossei palmares. (Thakker, 2020)

Kromě sledování klinických příznaků jsou používány i klinické testy. Prvním je Tinelův test, 

kdy poklepem na kubitální tunel můžeme vyvolat iritaci nervus ulnaris. Druhým testem je flexe 

lokte v kombinaci  s  přímým tlakem na prostor  za mediálním epikondylem humeru.  Pozitivním 

výsledkem je opět reprodukce příznaků iritace ulnárního nervu. (Thakker, 2020)
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2.5.2.1 Hodnocení závažnosti UNE

Lehká  dysfunkce  nervu  je  přítomná  tehdy,  když  dochází  k  intermitentním  paresteziím 

a subjektivní slabosti ruky. Mírná dysfunkce značí intermitentní parestezie a objektivně měřitelnou 

slabost ruky. Těžké příznaky jsou charakterizovány trvalými paresteziemi a objektivně měřitelnou 

slabostí. (Palmer, 2010)

Klinicky  bývají  obtíže  hodnoceny  na  škále  dle  Dellona  či  na  modifikované  škále  dle 

McGowana. Typ 1, či mírné postižení, dle obou škál zahrnuje subjektivní senzorické příznaky bez 

objektivní  ztráty dvoubodové senzitivity a bez muskulární  atrofie.   Pacienti  s  oslabením špetky 

a úchopu, ale stále bez svalové atrofie, jsou klasifikováni Dellonem jako typ 2, McGowanem jako 

typ 2A. McGowanův typ 2B má již atrofii a oslabení drobných svalů ruky menší nebo rovnou třem 

z pětistupňové  škály  svalové  síly.  Těžké  příznaky  syndromu  kubitálního  tunelu  jsou  na  obou 

škálách  označeny  jako  typ  3.  Dle  McGowana  je  definován  jako  výrazná  muskulární  atrofie 

a porucha citlivosti, zatímco dle Dellona jako slabost znemožňující aktivní zkřížení prstů. (Staples, 

2017)

2.5.3 Elektrodiagnostika

Ačkoli jsou v současné době využívány i zobrazovací metody, elektrodiagnostika zůstává 

zlatým diagnostickým standardem. (Campbell, 2015)
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Americká asociace neuromuskulární a diagnostické medicíny doporučuje používat v případě 

UNE tato  kritéria:  zpomalení  rychlosti  vedení  motorického  nervu  v  oblasti  lokte,  vyšší  rozdíl 

v rychlosti vedení motorického nervu v oblasti lokte vůči oblasti předloktí, 20% snížení amplitudy 

CMAP  či  změna  v  morfologii  CMAP  nad  loktem  a  v  oblasti  předloktí.  (AAEM,  1999) 

Krátkosegmentální kondukční studie motorického nervu jsou vhodné jak pro diagnostiku UNE, tak 

pro určení místa léze. (Fidanci, 2020)

Též je nutné dávat při elektrodiagnostice pozor na tzv. syndrom studeného lokte – při nižší 

teplotě  lokte  dochází  často  i  k  nižším  hodnotám  rychlosti  vedení  nervu.  Zatímco  u  zdravých 

probandů  dochází  při  zahřátí  lokte  k  úpravě,  u  pacientů  s  UNE zůstává  rychlost  vedení  nižší. 

(Campbell, 2015)

Nevýhodu  elektrodiagnostických  studií  je,  že  mohou  být  nespecifické  a  nemusí  přímo 

souviset s klinickými příznaky. (Bordalo-Rodrigues, 2004) Také senzitivita elektrodiagnostiky není 

vysoká – dle různých studií dosahuje mezi 37 % a 86 %. (Beekman, 2004)

Více dosavadních studií se shoduje v názoru, že elektrodiagnostika není schopna predikovat, 

zda  je  nutný  chirurgický  zákrok.  Naproti  tomu,  ve  studii  zabývající  se  prognózou 

z elektrodiagnostických hodnot bylo zjištěno, že u pacientů s kondukčním blokem přes loket k m. 

interosseus primus a normální hodnotou CMAP amplitudy od m. abductor digiti minimi dochází 

výrazně  častěji  k  plnému  uzdravení,  než  u  pacientů  bez  kondukčního  bloku  a  s  abnormálním 

CMAP. (Friedrich, 2011)

Využití  jehlové  EMG  pro  neurofyziologickou  klasifikaci  UNE  není  praktické,  neboť 

abnormality u jehlové EMG je možno zaznamenat u většiny pacientů ve všech jednotlivých stadiích 

UNE. (Fidanci, 2020)

2.5.4 Magnetická rezonance a UNE

Magnetická  rezonance  (MRI)  je  užitečnou  metodou  pro  diagnostiku  kompresivních 

neuropatií. Využití MRI zahrnuje hodnocení morfologických změn nervu, určení vnějších procesů 

způsobujících kompresi nervu, zjištění rozsahu denervace jednotlivých svalů a vyloučení ostatních 

patologií imitujících či spolupodílejících se na ulnární neuropatii lokte. (Bordalo-Rodrigues, 2004) 

MRI  vykazuje  vysokou  senzitivitu  i  specificitu  pro  UNE,  ovšem  ve  srovnání  například 

s ultrazvukem je vyšetření poměrně drahé a časově náročné. (Beekman, 2004)
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Ulnární nerv je isointenzní vůči svalu v T1-váženém obrazu a mírně hyperintenzní vůči svalu 

v  T2-váženém obrazu.  Normální  nerv  vykazuje  jemnou,  organizovanou  strukturu  fasciklů  a  je 

alespoň  částečně  obklopen  tukem,  což  umožňuje  dobrou  vizualizaci  na  T1-váženém  obrazu. 

(Rhodes, 2019)

Neuropatie se na MRI projevuje tak, že při T1-váženém obrazu zůstává nerv isointenzní, ale 

na T2-váženém obrazu či STIR je hyperintenzní z důvodu zvýšeného množství vody v endoneuriu. 

Poškozený nerv též může mít skvrnitý obraz s fascikulární distorzí. (Bordalo-Rodrigues, 2004)

U desítek procent (20–60 %) asymptomatických pacientů vykazuje zvýšenou T2 signální 

intenzitu  ulnárního  nervu.  (Rhodes,  2019;  Ayromlou,  2012)  Dohadem  zůstává,  že  tento  edém 

reprezentuje skrytou subklinickou neuropatii. (Rhodes, 2019)

Komprese může změnit fyziologickou funkci nervu bez ovlivnění jeho anatomie. V takovém 

případě  MRI může  zobrazit  signálové  abnormality  v  denervovaných svalech.  Tyto  abnormality 

korelují se stupněm svalového oslabení a normalizují se, jestliže se inervace a motorická funkce 

spraví. Signální abnormality také korelují se závažností poškození nervu. Při neurapraxii je signální 

intenzita  svalu  normální,  zatímco  při  axonotmezi  a  neurotmezi  je  signál  zvýšený.  (Bordalo-

Rodrigues, 2004) Pokud je přítomný edém či je ulnární nerv rozšířen, měl by být dohledán zdroj 

komprese  – normální  či  abnormální  anatomická struktura,  zjizvení  či  změněné umístění  nervu. 

(Rhodes, 2019)

Na MRI můžeme pozorovat v axiální rovině v běžném zobrazení luxaci ulnárního nervu, ale 

subluxace  i  luxace  nervu  je  zobrazena  lépe  při  flexi  lokte.  Absence  nebo  laxicita  ligamentum 

arquatum je  též  nejlépe patrná  v axiální  rovině.  Syndrom přeskakujícího  tricepsu může být  od 

dislokace  ulnárního  nervu  nerozeznatelný  na  MRI.  MRI  je  také  užitečné  v  rámci  identifikace 

dalších  patologických  procesů  jako  je  artróza,  synovitida,  cubitus  valgus,  svalové  anomálie  či 

tumory. (Bordalo-Rodrigues, 2004)

2.5.5 Ultrazvuk a UNE

Ultrazvuk, zvláště ultrazvuk s vysokým rozlišením, vykazuje velké výhody při diagnostice 

UNE. (Campbell, 2015)

V  posledních  letech  se  stal  ultrazvuk  cenným  nástrojem  pro  vyšetřování  ulnárních 

neuropatií,  zvláště v případech, kdy elektrodiagnostika není  schopna přesnější  lokalizace útlaku 

nebo  je  falešně  negativní.  Existují  studie  prokazující,  že  elektrodiagnostika  vykazuje  vyšší 
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senzitivitu, na druhou stranu je více studií poukazujících na vyšší senzitivitu ultrazvuku. (Pelosi, 

2019)

Ulnární nerv bývá vyšetřován v supinační pozici pacienta, s paží uloženou vedle hlavy a s 

flexí v loketním kloubu 15°– 90°. Tlak sondy by měl být minimální, aby nedocházelo k deformaci a 

nežádoucí  stabilizaci  ulnárního nervu.  Většinou se považuje za kritérium pro diagnostiku UNE 

rozšíření  nervu.  Většinou  bývá  pozorován  v  transverzální  rovině,  kde  je  měřena  jako  velikost 

plochy průřezu (CSA), ale občas bývá používán i longitudinální obraz. Měření šířky probíhá buď 

v úrovni mediálního epikondylu nebo v místě největšího rozšíření nervu, občas bývá použit poměr 

šířky  nervu  u  mediálního  epikondylu  vůči  šířce  nervu  na  předloktí.  Za  nejlepší  parametr  je 

považována zvýšená CSA kdekoli v průběhu ulnárního nervu ve vzdálenosti do 4 cm od mediálního 

epikondylu. (Beekman, 2011)

Ultrazvuk je  též  vhodný pro zobrazení  abnormalit  při  UNE. Mezi  ty  patří  subluxace až 

luxace  ulnárního nervu při  flexi  lokte,  přeskakující  m.  triceps  brachii,  přítomnost  m.  anconeus 

epitrochlearis, cysty u mediálního epikondylu, osteofyty a tumory. (Beekman, 2011)

2.6 Diferenciální diagnostika

Pro  správné  určení  diagnózy  je  nutné  zvážit  možnou  jinou  příčinu  obtíží  než  UNE. 

V souhrnu  sem  patří  C8  radikulopatie,  útlak  brachiálního  plexu  (Thoracic  outlet  syndrom, 

kostoklavikulární syndrom), onkologický nález, hereditární polyneuropatie, distální léze ulnárního 

nervu (ramus profundus nervi ulnaris či v Guyonově kanálu a distálněji), spinální muskulární atrofie 

či  amyotrofická  laterální  skleróza,  mediální  epikondylitida  (Assmus,  2011),  choroba  de 

Quervainova, syndrom radiálního tunelu. (Carter, 2015)

Assmus dále uvádí, že je vhodné rozlišit také akutní exogenní útlak ulnárního nervu, při 

kterém je zřejmý úplný či částečný kondukční blok, či axonotméza, při které již regenerace může 

trvat až rok. Při jasném zpomalení vedení hned po nástupu symptomů jej můžeme považovat za 

akutní útlak na chronickém podkladě. (Assmus, 2011)

Blíže se diferenciální diagnostice v práci věnovat nebudeme.
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2.7 Terapie

Terapie  UNE může  být  konzervativní  (nechirurgická)  nebo  invazivní.  (Caliandro,  2016) 

Současné studie poukazují, že chirurgická léčba u UNE je schopna pozitivně ovlivnit symptomy 

u 70 % pacientů,  což ve srovnání  s  více než  90% úspěšností  u  operací  karpálního  tunelu  není 

optimální. Za posledních dvacet let navíc vzrostlo množství chirurgických intervencí u UNE skoro 

na  dvojnásobek,  což  znamená,  že  roste  množství  jedinců,  kteří  absolvovali  neúčinnou,  tedy 

zbytečnou chirurgickou intervenci. Nejspíše tento fakt způsobil,  že i mezi chirurgy je stále více 

zvažována  konzervativní  terapie  UNE  u  pacientů  s  intermitentním  projevem  a  normálními 

elektrofyziologickými parametry. (Kooner, 2019)

2.7.1 Konzervativní terapie

Cílem konzervativní terapie je eliminace nebo snížení frekvence externí komprese na ulnární 

nerv.  (Caliandro,  2016)  Obecným  cílem  je  zastavení  progrese  UNE  a  zmírnění  subjektivních 

příznaků.

Vyzkoušení konzervativní, tedy neoperační, léčby je doporučeno u všech pacientů s mírnými 

či  středně  závažnými  symptomy.  Dle  Boone  (Boone,  2015)  u  58  %  případů,  dle  Robertsona 

(Robertson, 2005) až u 90 % případů s mírnými symptomy má konzervativní terapie významný 

účinek.

U pacientů se středně závažnými symptomy jen 38 % má benefit z konzervativní terapie, 

což  ukazuje,  že  účinnost  konzervativní  léčby  závisí  na  závažnosti  stavu  při  počátku  léčby. 

(Robertson,  2005)  Na  druhou  stranu,  ve  studii  Paduy  (Padua,  2002)  při  diagnóze  UNE  bylo 

pacientům pouze objasněno, jaký vliv má flexe lokte na UNE. Po roce bylo zjištěno, že u poloviny 

subjektů  tato  „intervence“  byla  dostačující  pro  zlepšení  symptomů  a  u  42  %  byla  po  roce 

signifikantně lepší rychlost vedení motorického nervu. Tato studie tedy tvrdí, že spontánní úprava 

nastává u poloviny pacientů.

Několik dalších studií poukazuje u pacientů s mírnými symptomy na spontánní uzdravení. 

Akutní kompresivní neurapraxie má tendenci ke spontánní úpravě v řádu týdnů. Na druhou stranu, 

již u mírné symptomatiky a jiném než akutním stadiu pacient pravděpodobně bude mít  benefit 

z konzervativní terapie. (Svernlöv, 2009)
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Na  délce  konzervativní  terapie  se  studie  neshodují.  Studie  zjišťující  stav  pacientů  bez 

chirurgické intervence byly prováděny v rozmezí 6 – 22 měsíců od prvního měření. (Lee, 2019; 

Svernlöv, 2009)

Pro umožnění efektivní terapie je nutné, aby pacient a terapeut spolupracovali. Pacient musí 

pochopit problém i samotnou terapii a tu musí být ochoten dodržovat. Konzervativní terapie má dle 

Robertsona  4  stadia:  1)  snížení  přetížení,  bolesti  a  zánětu,  2)  podpora  celkové  síly  paže 

a normalizace pohybu v kloubu, 3) postupný návrat k aktivitám, 4) udržovací terapie. (Robertson, 

2005)

Pro snížení bolesti je vhodné upravit denní aktivity, využít dlahování (Obr. 4) a klid. Ve 

chvíli,  kdy je pacient schopen přesně určit  aktivity vyvolávající potíže,  vynechání těchto aktivit 

většinou mívá rychlou pozitivní odezvu. Vyhýbání se aktivitám zhoršujícím symptomy je nejspíše 

nejdůležitější  a zároveň nejnákladnější  faktor léčby, z důvodů pracovní neschopnosti a případné 

nutnosti asistence v domácnosti. (Lund, 2006)

Pro  snížení  zánětu  bývají  využita  nesteroidní  antiflogistika,  (Andrews,  2018),  případně 

lokální  kortikosteroidní  injekce  do  kubitálního  tunelu  (Szabo,  2007),  navzdory  tomu,  že  jejich 
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Obrázek 4: Příklad dlahy omezující flexi loketního kloubu (Lund, 2006)



terapeutický účinek bývá označován za kontroverzní. Dlahování s neutrálním nastavením předloktí, 

využité především na noc, má pozitivní účinky na ovlivnění zánětu. (Andrews, 2018) 

Správný úhel maximální flexe u dlahování bývá rozporován, optimální je nejspíše flexe 30°- 

45°. Jako přídatné metody pro noční ochranu ulnárního nervu je možné použít vložení polštáře mezi 

trup  a  paži,  přetočení  chrániče  lokte  tak,  aby ochranný polštář  byl  na frontální  straně  paže,  či 

vytvoření osmy z ručníku, kterou omotáme kolem paže tak, aby zabránil flexi lokte. (Robertson, 

2005)

Pro snížení přetížení bývá dále doporučeno neprovádět cviky posilující m. triceps brachii, 

vyhnout  se  přímému  tlaku  na  mediální  epikondyl  na  tvrdých  podložkách,  udržovat  loket 

v odpočinkové pozici 45°- 50° flexe a na noc používat ortézu, která zabrání přílišné flexi v lokti. 

(Boone, 2015)

V druhé fázi  konzervativní  terapie  se  zaměřujeme na bezbolestný  pohyb celé  paže.  Její 

součástí je postupné snižování využité ortézy přes den. Pro zlepšení rozsahů pohybu (především 

extenzi  lokte)  nemá  být  využit  agresivní  strečink,  ale  spíše  distrakce  a  mobilizace,  s  větší 

opatrnostní u hypermobilních jedinců, aby nebylo poškozeno ligamentum collaterale ulnare. První 

metodou  volby  bývá  mobilizace  ulny  v  latero-laterálním směru  vůči  humeru,  kdy  je  předloktí 

supinováno. Většinou dostačující terapií vedoucí k oboustranně symetrickému pohybu bývá aktivní 

pohyb  s  dopomocí  a  pasivní  protahování  dané  oblasti  při  intenzitě  tolerované  pacientem. 

(Robertson, 2005)

Dále je cílem zlepšení svalové výdrže a odolnosti k opakovanému stresu. Za tímto účelem 

začínáme tréninkem s minimálním odporem či dokonce bez něj, s velkým množstvím opakování 

(20-40).  Pro  skapulohumerální  a  skapulothorakální  skloubení  využíváme  takového  odporu, 

abychom nepůsobili valgózní stres lokte, ani nijak jinak neprovokovali symptomy. Později můžeme 

přidat také izometrii či cvičení v uzavřeném kinematickém řetězci. (Robertson, 2005)

Pro  postupný  návrat  do  plné  aktivity  by  měl  být  podmínkou  úplný  bezbolestný  rozsah 

pohybu. Dále bychom měli zjistit, jak různá je svalová síla postižené a zdravé končetiny. V této fázi  

bychom  také  měli  aplikovat  techniky  měkkých  tkání.  V tomto  období  je  také  vhodná  terapie 

fibrózních adhezí, ovšem ne v přímé blízkosti samotného nervu. V závěrečné fázi, kdy je již cílem 

udržení stavu, je potřeba nastavit vhodný tréninkový program, který je individualizovaný dle cílové 

aktivity či sportu. (Robertson, 2005)
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Několik studií zkoumalo účinek různých typů fyzikální terapie. Krátkovlnná diatermie nemá 

signifikantní  účinek  na  UNE.  (Bilgin  Badur,  2020)  U  rázové  vlny  naopak  pacienti  udávali 

subjektivní zlepšení i po 12 týdnech od terapie, bohužel studie neměla kontrolní skupinu, proto 

nemůže vyloučit ani velikost placebo efektu či spontánního zlepšení. (Shen, 2018) V počátečním 

stadiu  UNE,  kdy  je  významnou  složkou  bolest  a  zánět,  bývá  doporučena  kryoterapie,  též  se 

spekuluje  o vhodnosti  ultrazvuku  a  pulzní  magnetoterapie.  (Robertson,  2005)  Nevhodné 

terapeutické použití ultrazvuku však může zapříčinit další poškození nervu. (Lund, 2006) Dále byla 

vytvořena studie obsahující 2 případy použití pulzní radiofrekvenční terapie u pacientů s bolestí při 

UNE. Oba pacienti byli stále bez bolestí i půl roku po terapii, studie ale neobsahovala žádný popis 

změny v jakémkoli jiném hodnotitelném měřítku než v bolesti. (Kwak, 2019)

Ani pro mobilizace nervu není dostatečná evidence, že je u UNE účinná. (Basson, 2017; 

Boone, 2015; Lund, 2006)

2.7.2 Invazivní terapie

Chirurgická terapie se doporučuje v případě neúspěchu konzervativní terapie nebo když jsou 

klinické  obtíže  závažné.  (Sato,  2020)  Dle  Boone  jsou  nejčastěji  prováděny  tři  typy  výkonů: 

Jednoduchá dekomprese, mediální epikondylektomie a anteriorní transpozice nervu. (Boone, 2015)

Studie zaměřené na chirurgickou intervenci většinou popisují výsledky zákroku, málokterá 

popisuje patologická místa léze v kubitální oblasti,  místo útlaku nervu či  závažnost parézy. Pro 

zlepšení  výsledku  chirurgických  zákroků  je  potřeba  rozpoznat  patologii  v  loketní  oblasti 

a identifikovat místo útlaku nervu. (Sato, 2020)

Dle  většiny  dosavadních  výzkumů stále  není  jednoznačně  řečeno,  která  z  chirurgických 

intervencí je nejúčinnější. (Sato, 2020; Caliandro, 2016; Palmer, 2010; Lund, 2006) 

2.7.2.1 Dekomprese in situ

Dle Assmuse bývá metodou volby jednoduchá dekomprese in situ. Tato metoda je vhodná 

u primární  UNE,  nekomplikovaných  ulnárních  luxací,  u  většiny  posttraumatických  případů  a 

u sekundárních variant.  U velkých kostních deformit zahrnujících cubitus valgus či  pokud bývá 

luxace přes ME bolestivá nebo pokud k ní dochází opakovaně, bývá naopak prováděná subkutánní 

anteriorní transpozice nervu, které se více zmiňujeme v kapitole 2.7.2.3. Pokud hrozí zjizvení tkáně, 
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bývá namísto dekomprese in situ prováděna transpozice submuskulárně, též viz kapitolu 2.7.2.3. 

(Assmus, 2011)

Jednoduchá dekomprese nervu se skládá z uvolnění fasciálních struktur povrchových vůči 

ulnárnímu nervu na mediální  straně lokte.  Bývá prováděna skrze malý řez přímo nad ulnárním 

nervem.  Dekomprese  je  provedena  endoskopicky  nebo  za  pomoci  retraktoru  pro  vytvoření 

mobilního  okna  pro  vizualizaci  nervu  proximálně  a  distálně.  Aby  byla  minimalizována 

devaskularizace nervu, nebývá prováděna disekce po celém obvodu. Po operaci bývá pohyb v lokti 

povolen – nepoužívá se pevná pooperační imobilizace. (Boone, 2015)

Tato metoda je historicky kritizována pro zachování některých symptomů. Důvodem mohou 

být přetrvávající tah nervu při flexi lokte či přetrvávající iritace nervu způsobená hypermobilitou 

vůči mediálnímu epikondylu.  (Boone, 2015) In-situ dekomprese může vést k pooperační přední 

dislokaci ulnárního nervu, což opět může vést k iritaci nervu v okolí lokte. U takovýchto pacientů je 

doporučena následná operace jiného charakteru (mediální epikondylektomie či transpozice nervu). 

Rizikovým faktorem pro výskyt přední subluxace po in-situ dekompresi je mělký kubitální tunel. 

(Murata, 2014)

2.7.2.2 Mediální epikondylektomie

Mediální  epikondylektomie  má dlouhý historický vývoj.  Nejprve  se  v  padesátých letech 

prováděla  kompletní  mediální  epikondylektomie,  což  vedlo  k  dlouhotrvajícím  bolestem  lokte 

a iatrogení  nestabilitě  lokte.  (Staples,  2017)  Postupně  začaly  být  prováděny  částečné 

epikondylektomie,  kdy  se  odjímalo  více  než  40  %  mediálního  epikondylu,  a  minimální 

epikondylektomie,  kdy je  odebráno méně než 20 % mediálního epikondylu.  Kim ve své studii 

potvrdil, že minimální epikondylektomie je účinná i u pacientů se závažnějšími příznaky (Typ 2 

a více dle McGowana). (Kim, 2012)

Současné  varianty  mediální  epikondylektomie  zahrnují  dekompresi  ulnárního  nervu 

a osteotomii sešikmenou mezi frontální  a  sagitální  rovinu pro zachování  ligamentum collaterale 

mediale  a  opravu  periostu,  aby  nedošlo  k  perineurálnímu  zjizvení.  (Staples,  2017)  O‘Driscoll 

(O‘Driscoll, 1992) poukazuje na to, že při odejmutí 20 % a více šířky mediálního epikondylu hrozí 

poškození anteriorního ligamenta collaterale mediale.

Po dekompresi  ulnárního nervu dochází  k  řezu  paralelně  ke  svalovým vláknům počátku 

flexoru  a  pronátoru.  Tím je  odhalen mediální  epikondyl  a  může být  provedena osteotomie.  Po 
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osteotomii se šije posteriorní  periost k anteriorní fascii pro překrytí povrchu osteotomie,  aby se 

předešlo perineurálnímu zjizvení k odhalené části kosti. (Boone, 2015)

Tato  technika  podporuje  anteriorní  translaci  ulnárního  nervu  přes  uhlazený  aspekt 

mediálního  epikondylu,  čímž  redukuje  natažení  nervu  více  než  in-situ  dekomprese.  Mediální 

epikondylektomie je tak vhodná u pacientů s hypermobilním nervus ulnaris, u kterých by jinak 

musela být provedena submuskulární transpozice pro nedostatek podkožního tuku. Dále může být 

prováděna u pacientů s vaskulární patologií a subluxací ulnárního nervu, neboť je u ní menší riziko 

iatrogení devaskularizace ulnárního nervu, která je spojena s transpozicí nervu. (Staples, 2017)

Nevýhodou této techniky je častý výskyt trvalého pocitu diskomfortu v oblasti mediálního 

epikondylu. (Boone, 2015)

2.7.2.3 Transpozice ulnárního nervu

Transpozice umisťuje nerv anteriorně před osu rotace ulny a humeru, čímž se snižuje jak 

velikost komprese, tak velikost natažení nervu při pohybu lokte. (Boone, 2015)

Operace  začíná  dekompresí  nervu,  která  obsahuje  i  disekci  po  celém  obvodu  nervu 

umožňující jeho transpozici. Je zachována inferiorní ulnární kolaterální arterie a cévy probíhající 

podél  nervu v paži.  Potom, co  je  nerv plně mobilizován a mediální  intermuskulární  septum je 

přetnuto, nerv je přesunut vpřed a upevněn podkožními tkáněmi. Nerv je přesunut buďto dopředu 

vůči fasciálnímu pruhu nebo dovnitř nebo pod tkáň flexoru a pronátoru. (Staples, 2017)

Subkutánní transpozice byla poprvé popsána v roce 1998, jako možnost uvolnění nervu ze 

všech  potenciálních  komprimujících  struktur  a  umístění  před  osu  pohybu  lokte,  umožňující 

uvolnění  napětí  nervu.  Nerv  je  umístěn  nad  masu  flexorů  a  pronátorů.  Udržet  nerv  v  pozici 

anteriorní  transpozice je  pro tuto operaci  klíčové.  Nejběžnějším postupem vytvoření fasciálního 

popruhu je  přišití  subkutánní vrstvy přímo k fascii  flexorů a pronátorů mediálně vůči  nervu za 

použití dvou až tří vstřebatelných stehů. (Robertson, 2005)

Intramuskulární  transpozice  je  provedena  podobně  jako  subkutánní,  s  tím  rozdílem,  že 

žlábek pro ulnární nerv je vytvořen v mase flexorů a pronátorů. Zastánci této techniky tvrdí, že 

umisťuje nerv do přímější linie přes loketní kloub. Odpůrci namítají,  že může způsobit zjizvení 

nervu. (Palmer, 2010)

Submuskulární  transpozice  vyžaduje  uvolnění  od  Struthersovy  arkády  až  po  hlubokou 

aponeurózu pronátorů a flexorů. Masa flexorů a pronátorů je uvolněna z mediálního epikondylu, 

29



čímž odkryje ligamentum collaterale mediale, které je zachováno. Ulnární nerv je přesunut vedle 

nervus medianus na povrch m. brachialis. Poté je masa flexorů a pronátorů upevněna nazpět na 

mediální epikondyl. (Boone, 2015)

Submuskulární transpozice je vhodná u velmi štíhlých pacientů, u kterých hrozí, že by nerv 

po transpozici pouze subkutánně prominoval a hrozilo by opět jeho poškození. Též je vhodná pro 

pacienty v pokročilém stadiu choroby, neboť umožňuje konečné uložení nervu v rámci jednoho 

zákroku.  (Staples, 2017)

Zastánci  této metody si  cení,  že  je  to  nejpřímější  cesta  pro nerv,  regulující  tlak na nerv 

a umisťující  nerv  do  dobře  vaskularizovaného  lůžka.  U  vhodně  vybraných  pacientů  to  bývá 

efektivní procedura pomáhající v pokročilém stádiu útlaku nervu. (Boone, 2015)

Nevýhodou  transpozice  je  vyšší  riziko  komplikací  operační  rány  ve  srovnání  s  in-situ 

dekompresí. Též je častější výskyt ztráty citlivosti v okolí rány. Ve výjimečných případech také 

může  u  pacientů  s  vaskulární  patologií  po  disekci  po  celém obvodu dojít  až  ke  ztrátě  funkce 

ulnárního nervu. (Staples, 2017)

2.7.2.4 Pooperační rehabilitace

Nejsou žádná závazná doporučení vztahující  se k rehabilitaci  po jednotlivých operačních 

zákrocích. (Lund, 2006)

Bývá preferován časný aktivní pohyb bez použití síly. Okamžitá mobilizace vede k výrazně 

sníženému postižení ve srovnání s imobilizací na dva až tři týdny. Ovšem v dlouhodobém měřítku 

jsou výsledky stejné. (Assmus, 2011)

Bez ohledu na typ operace, většinou volí chirurg délku pooperační imobilizace, specifikuje 

nastavení dlahy a rozsah pohybu pro cvičení, určuje limity pohybu a někdy též hodnotí, jak rychle 

pacient  dělá  pokroky.  Optimálně  by  terapeut  měl  zhodnotit  operační  zprávu  a  informovat  se 

u operatéra, které struktury byly ovlivněny a v jakém stavu se ulnární nerv nacházel při operaci. 

(Lund, 2006)

Obecně pooperačně bývá použita dlaha pro umožnění zhojení měkkých tkání a pro vymezení 

rozsahu pohybu. V prvním týdnu bývá nastaven rozsah na 30° – 100° flexe v loketním kloubu. Též 

je určen omezený rozsah v rámci supinace a pronace předloktí a flexe a extenze zápěstí pro ochranu 

flexorů  a  pronátorů.  Bývají  prováděna jemná izometrická  cvičení  s  velmi  malým odporem pro 

prevenci svalové atrofie. V druhém týdnu bývá rozsah povolen mezi 15° a 120° flexe lokte. Může 

30



být aplikován lehký manuální odpor dle tolerance pacienta. Ve třetím týdnu je již povolen plný 

rozsah pohybu (pro prevenci kontraktur) a lehké protahování. V šestém týdnu je vhodné zařadit 

izotonické  posilování  svalů  ramene  a  lopatky  s  odporem  kladeným  proximálně  lokti.  Cvičení 

zápěstí  a  lokte  bývá zařazeno v desátém týdnu,  s  progresí  pro  návrat  ke  sportovní  aktivitě  ve 

dvanáctém týdnu,  kdy by mělo proběhnout vyšetření  síly svalů zápěstí  a  předloktí.  (Robertson, 

2005)

Po  jednoduché  dekompresi  a  subkutánní  transpozici  nebývá  vyžadováno  dlahování  a  je 

povolen  časný  aktivní  pohyb  v  druhém  či  třetím  pooperačním  dni.  (Lund,  2006)  Vzhledem 

k jednoduchosti  dekomprese  a  její  předvídatelnosti  je  možné rehabilitaci  započít  okamžitě,  což 

umožňuje průměrnou dobu návratu do práce po čtyřech týdnech, což je méně než jedna třetina času, 

který je nutný u anteriorní transpozice. (Robertson, 2005)

Robertson u subkutánní transpozice udává, že je nezbytně nutné udržovat loket v mírné flexi 

po dva až tři pro umožnění zhojení. Dodává, že okamžitá mobilizace ovšem zkracuje dobu nutnou 

k návratu do práce, tedy že je vhodné pravidelně hýbat loktem v bezbolestném rozsahu. (Robertson, 

2005)

Při  intramuskulární  transpozici  se  popis  rehabilitace  u  autorů  značně  liší.  Lund  zastává 

názor,  že  je  nutná časná mobilizace,  aby nedošlo k fixaci  ulnárního nervu ve svalovém lůžku. 

(Lund, 2006) Naproti tomu Robertson popisuje po tři týdny držení lokte ve flexi 90° a v částečné 

pronaci. Aktivní rozsahy pohybu započneme po třech týdnech od operace, pasivní rozsahy pohybu, 

pokud  jsou nutné,  můžeme zahájit  po  šesti  týdnech  od  operace,  stejně  jako  protahování  paže. 

Většina pacientů po intramuskulární transpozici je schopna návratu do manuálně náročné práce po 

osmi týdnech od operace, po deseti týdnech jsou schopni plné aktivity bez omezení. (Robertson, 

2005)

Po submuskulární transpozici bývá preferována imobilizace na dva až tři dny, v některých 

případech  až  dvacet  osm dnů.  (Assmus,  2011)  Robertson  (Robertson,  2005)  uvádí  imobilizaci 

třítýdenní, a to ve flexi a pronaci, aby se masa flexorů a pronátorů mohla kompletně zhojit. Jiní 

autoři doporučují zpočátku omezený rozsah pohybu. Zvýšení zátěže lokte je postupně dosahováno 

v průběhu  čtyř  až  osmi  týdnů,  (Assmus,  2011)  protahování  svalů  předloktí  by  mělo  započít 

přibližně šest týdnů od operace. (Robertson, 2005)

Při  dekompresi  s  mediální  epikondylektomií  je  nutná větší  ochrana  ME před náročnými 

aktivitami  a  přímým tlakem,  neboť ME může být  citlivý.  Terapeut  by měl  zjistit,  zda  nedošlo 
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k poškození  flexorů,  pronátorů  či  ligamentum  collaterale  mediale,  jako  tomu  bývá  v  případě 

kompletní mediální epikondylektomie. Pokud ano, může být nutná přídatná imobilizace lokte nebo 

mobilizace v ortéze s panty. Cílem zde je luxace nervu přes oploštělý ME. Je zde preferovaná časná 

mobilizace. (Lund, 2006)

2.8 Prognóza
Pacienti s mírnými příznaky mají dobrou prognózu, pokud jsou informováni o příčinách a o 

tom,  jak  se  vyhýbat  provokaci  ulnárního  nervu.  90  % pacientů  s  mírnými  či  středně  těžkými 

příznaky  se  po  6  měsících  zlepšilo  subjektivně  i  objektivně  s  pomocí  konzervativní  terapie. 

Abnormální  nález  v  rychlosti  vedení  nervu  byl  významně  častější  u  operovaných  pacientů. 

(Svernlöv, 2009) Též Robertson se zmiňuje, že u pacientů s mírnými příznaky došlo v 90 % ke 

zlepšení  skrze  konzervativní  terapii.  U  pacientů  se  středně  těžkými  příznaky  ovšem  došlo  ke 

zlepšení  konzervativní  terapií  jen  ve  38  %.  (Robertson,  2005)  U  sportovců  v  disciplínách 

obsahujících  majoritně  házení  jsou  nezávislým  rizikovým  faktorem  pro  nekompletní  úpravu 

konzervativní  terapií  znecitlivění  ulnární  strany  ruky  a  subluxace  ulnárního  nervu.  (Nicholson, 

2020)

Z dat ve studiích Caliandro (Caliandro, 2016) a Boone (Boone, 2015) vyplývá, že úspěšnost 

prakticky  všech  nejčastěji  prováděných  chirurgických  zákroků  (transpozice  nervu,  jednoduchá 

dekomprese, mediální epikondylektomie) je kolem 70 %.

Četnost výskytu trvalé či opakující se UNE mezi operovanými pacienty je odhadnuta kolem 

25 %. (Soltani, 2014) Selhání primárního operačního zákroku bylo evidováno u 3–35 % pacientů, 

v závislosti na závažnosti příznaků před operací. (Yushan, 2020)

Bylo zjištěno, že velké CMAP vyvolané distální  stimulací nebo přítomnost kondukčního 

bloku  jsou asociovány s  dobrou prognózou.  (Carter,  2015)  Naopak nižší  CMAP u  prvního m. 

interosseus dorsalis značí horší prognózu pro uzdravení ulnárního nervu. (Andrews, 2018) Také čím 

větší  je atrofie svalů a ztráta citlivosti,  tím horší prognóza bývá. (Lund, 2006) Pokud je atrofie 

přítomna déle než rok před operací, úzdrava nervu je raritní a v nejlepším případě nekompletní. 

Přesto se atrofie může zlepšit až 2 roky po zákroku. (Assmus, 2011)

Revizní zákroky ulevují od bolesti a redukují parestezie u 75 % pacientů, ale výsledky jsou 

horší  ve  srovnání  se  zákroky primárními.  Vyšší  riziko  nutnosti  reoperace  mají  mladí  lidé,  lidé 

s předchozím traumatem lokte a pacienti s mírnými příznaky. Dle symptomů můžeme odhadnout 
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důvod  zapříčiňující  selhání  prvního  výkonu.  U  pacientů  s  dále  trvajícími  obtížemi  nebo 

s nekompletní  úlevou  může  být  příčinou  nekompletní  dekomprese,  nepřesná  diagnóza  či 

ireverzibilní  intraneurální patologie.  Vracející  se symptomy mohou značit  jizvení a perineurální 

fibrózu.  Nové symptomy mohou vznikat  iatrogenním vznikem sekundárního místa  útlaku nebo 

iatrogenním poškozením nervu. (Soltani, 2014)
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3. Etiologie UNE
Prediktivní  faktory  spojené  se  vznikem  útlaku  ulnárního  nervu  nejsou  dobře  popsány. 

(Carter, 2015) Doposud zjištěné faktory jsme shrnuli a rozdělili do čtyř částí. První jsou místa tlaku 

v průběhu n. ulnaris z pohledu fyziologických zúžení v jeho anatomii. Druhá část obsahuje různě 

často  se  vyskytující  anomálie,  které  vedou  k  vyššímu  riziku  UNE.  Třetí  podkapitolou  jsou 

biomechanické vlastnosti v okolí lokte, které též přispívají k této problematice. Závěrem shrnujeme 

faktory socio-kulturní.

Etiologii UNE lze rozdělit na dva typy: idiopatickou (rovněž primární) a symptomatickou 

(sekundární). Při idiopatické variantě nejsou přítomné morfologické abnormality, především změny 

kostí  v  rámci  loketního  kloubu  nebo  výběžků  zabírajících  prostor.  Idiopatická  forma  zahrnuje 

abnormality  a  rizikové  faktory.   Tyto  anatomické  abnormality  nevedou  nutně  ke  klinické 

manifestaci, ale znamenají jistou predispozici pro UNE. (Assmus, 2011)

Sekundární  varianta  typicky  vzniká  jako  pozdní  posttraumatická  obrna  ulnárního  nervu 

(Assmus,  2011),  českým  názvem  Panasova  obrna.  Právě  posttraumatická  forma  byla  první 

popsanou ulnární neuropatií vůbec, a to v roce 1878. Trauma je obvykle z dětství, většinou mezi 2. 

a  10.  rokem života.  Symptomy samotné neuropatie  se rozvíjí  obvykle 10–30 let  od původního 

traumatu. Aby vznikla pozdní neuropatie, nejspíše se na tom podílí více faktorů. Mezi ně patří tlak 

na ulnární nerv při pohybu lokte, zachycení nervu v nově tvořené kosti, cubitus valgus, adheze, 

nesrůstající zlomenina, posttraumatická degenerace kloubu a přetěžování lokte. (Rubin, 2019)

Panasova obrna také nereaguje dobře na konzervativní terapii. (Staples, 2017) Naše práce je 

orientovaná především na idiopatickou formou.

3.1 Místa útlaku v průběhu nervus ulnaris
Nervus ulnaris může být utlačen na vícero místech, nicméně nejčastějším místem útlaku je 

kubitální  tunel.  (Palmer,  2010;  Sato,  2020;  Thakker,  2020)  Ovšem  tato  informace  vzhledem 

k rozdílným definicím kubitálního tunelu má natolik nejasný dopad, že se zde postupně budeme 

věnovat  všem  dosud  zjištěným  místům  útlaku  ulnárního  nervu  v  rozmezí  od  mediálního 

intermuskulárního septa až po Guyonův kanál, který do problematiky UNE již nezapočítáváme.
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První  anatomickou  strukturou,  kterou  započítáváme  do  problematiky  UNE,  je  mediální 

intermuskulární septum. N. ulnaris probíhá spolu s a. brachialis nejdříve v předním osteofasciálním 

prostoru  před  mediálním septem.  Zhruba  v polovině  paže  proráží  toto  septum a  prostupuje  do 

zadního osteofasciáního prostoru. V tomto místě, kde nerv prochází vazivovou tkání septa, mohou 

být vytvořené zesílené snopce (tzv. Struthersova arkáda). V některých případech se k septu upínají 

snopce mediální hlavy tricepsu a n. ulnaris probíhá i pod nimi. Takto vytvořená arkáda byla zjištěna 

u 70 % populace. Bývá 2 cm široká, a kromě svalových vláken mediální hlavy m. triceps brachii ji 

tvoří vazivo fascia brachii (Wehrli, 2005). Bylo zjištěno, že po přední transpozici nervu se může 

docházet k sekundárnímu uskřinutí nervu právě v Struthersově arkádě. (Nakajima, 2009) Někteří 

autoři ji řadí přímo k jedné z možností primární (idiopatické) etiologie. (Palmer, 2010)

Součástí tohoto kanálu bývá také vnitřní brachiální ligamentum, které je přítomno přibližně 

u 70 % populace. Toto ligamentum se odpojuje od intermuskulárního septa na nebo nad úrovní 

úponu m. coracobrachialis, běží po povrchu mediální hlavy m. triceps brachii a zároveň zezadu vůči 
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pravému septu, až se ve vzdálenosti přibližně 2,5 cm nad kondylem připojuje zpět k septu. Většinou 

překrývá ulnární nerv, ale občas se vyskytuje až za ním. K pravému septu je připojen aponeurózou. 

Nejspíše slouží k ochraně nervu před vnějším tlakem na mediální straně paže. (Wehrli, 2005) 

Dále se budeme věnovat jednotlivým tkáním kubitálního tunelu. Střecha tunelu se skládá, 

jak  je  již  uvedeno na  straně  17,  mimo jiné  z  Osbornova ligamenta.  Osbornovo ligamentum je 

struktura  rozpínající  se  mezi  dvěma hlavami  m.  flexor  carpi  ulnaris.  Strukturálně  se  skládá  ze 

spojení fascie m. flexor carpi ulnaris a z antebrachiální fascie. Panují neshody na jeho vztahu k m. 

anconeus epitrochlearis. Podle některých výzkumů je Osbornovo ligamentum zbytek m. anconeus 

epitrochlearis.  Dle  jiných  jde  o  evoluční  výhodu  a  některé  studie  tvrdí,  že  m.  anconeus 

epitrochlearis, pokud je přítomen, Osbornovo ligamentum přímo nahrazuje. Bylo ukázáno, že od 

135° flexe lokte se zvyšuje jeho napnutí až do maxima při 90° flexe, kdy navíc bylo vyzkoumáno 

zmenšení objemu kubitálního tunelu. Z tohoto důvodu může být Osbornovo ligamentum jednou 

z příčin útlaku nervus ulnaris. (Granger, 2017) Další studie měřící změny tlaku v kubitálním tunelu 

na kadaverech zjistila, že při jeho přetnutí dochází ke zmenšení tlaku při flexi o polovinu. (Szabo, 

2007) Rizikovým faktorem pro poškození ulnárního nervu je ale též nedostatečnost ligamenta či 

jeho absence. V takovém případě často dochází k rekurentní anteriorní dislokaci ulnárního nervu. Ta 

se může projevit jako lupnutí při flexi, to ovšem může být také způsobeno m. triceps brachii, přitom 

lupnutí  m.  triceps  brachii  př  flexi  může samo být  bolestivé a  může způsobit  ulnární  neuritidu. 

(Rhodes, 2019)

Další strukturou uvedenou dle Chavese (Chaves, 2021), která je součástí střechy kubitálního 

tunelu, je retinákulum kubitálního tunelu. Bohužel jediný odkaz, který k této struktuře má, odkazuje 

na zdroj (O‘Driscoll, 1991), jehož popis se překrývá s Osbornovým ligamentem, na což poukazuje 

i Granger (Granger, 2017), tedy jej nebudeme udávat jako další strukturu.

Dle některých autorů (Chaves, 2021, Andrews, 2018) souvisí dno kubitálního tunelu přímo 

s olekranem. Publikace zabývající se ulnární neuropatií ve spojitosti s olekranem jsou ovšem pouze 

ve spojitosti se zlomeninou ulny (Ishigaki, 2004) nebo bursitidou u olekranu. (Yamazaki, 2017)

Ligamentum collaterale mediale je další strukturou zahrnutou do kubitálního tunelu, jejíž 

význam v rámci útlaku nervu není plně ozřejmen. O‘Driscoll ve své studii zmiňuje, že jeho přední 

část  je  upnuta  na  anterio-inferiorní  straně  mediálního  epikondylu  až  do  2/3  jeho  šířky,  čímž 

upravuje  doporučení  pro  rozsah  případné  mediální  epikondylektomie,  aby  se  zabránilo  jeho 

poškození.  (O‘Driscoll,  1992) Je důležitým stabilizátorem loketního kloubu, zvlášť při  valgózní 
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zátěži. (Amako, 2000) Na druhou stranu, Nicholson (Nicholson, 2020) upozorňuje na případy UNE, 

při kterých je ligamentum netknuté.

Kloubní  pouzdro je  další  strukturou,  se  kterou nervus ulnaris  přímo komunikuje.  Žádná 

studie  se  nezabývala  přímo  vlivem  pouzdra  na  UNE,  pouze  jedna  studie  se  zabývala 

posttraumatickou  tuhostí  lokte,  jejíž  řešením  byla  kapsulotomie.  U  41  % probandů  byla  před 

kapsulotomií přítomna ulnární neuropatie,  z nich u více než poloviny došlo ke kompletnímu či 

skoro kompletnímu uzdravení po kombinaci mediální kapsulotomie s transpozicí ulnárního nervu. 

Po laterální kapsulotomii se u 14 % probandů, kteří dosud neměli neurologické obtíže, v průběhu 

zotavování naopak vyvinula ulnární neuropatie. (Ring, 2006) Z toho můžeme soudit, že kloubní 

pouzdro nejspíš má vliv na UNE, ale nic bližšího doposud studie nezjistily.

Poslední  strukturou  kubitálního  tunelu  je  mediální  epikondyl.  Mediální  epikondyl  bývá 

v rámci  literatury  s  ulnární  neuropatií  spojován  především jedním z  chirurgických  zákroků  při 

terapii UNE – mediální epikondylektomií. (Staples, 2017; Boone, 2015) Dle Çirpara (Çirpar, 2017) 

je úloha mediálního epikondylu při  UNE dána středem otáčení při  flexi v lokti,  kdy způsobuje 

tenzní neuropatii tvořenou trakcí a protažením ulnárního nervu. Další známé vlastnosti mediálního 

epikondylu jsou popsány v kapitole 3.1.1.

Přibližně 5 cm od mediálního epikondylu, již za kubitálním tunelem, se nachází hluboká 

aponeuróza pronátorů a flexorů. Nachází se nad m. flexor digitorum profundus a pod m. flexor 

digitorum superfcialis a m. flexor carpi ulnaris. Bylo zdokumentováno několik případů, kde tato 

aponeuróza figurovala jako struktura komprimující ulnární nerv. (Amadio, 1986)

Chaves (Chaves, 2021) též zmiňuje možnost útlaku mezi caput humerale a caput ulnare m. 

flexor carpi ulnaris.

3.1.1 Morfologie mediálního epikondylu humeru

Morfologie  distálního  humeru  není  dodnes  plně  prozkoumaným  tématem  (Desai,  2014; 

Misir,  2020) a  anatomických studií  ME a sulcus  ulnaris  je  velmi málo,  i  u zdravých subjektů. 

(Chaves, 2021)

Prvním  soudobým  autorem  věnujícím  se  mediálnímu  epikondylu  je  Imamura,  který  se 

věnoval  vztahu  tvaru  ME  k  artróze.  Byl  nalezen  vztah  mezi  náklonem  sulcus  nervi  ulnaris 

a výskytem  osteofytů  u  ME.  Ze  všech  měřených  parametrů  byly  nalezeny  rozdíly  mezi  muži 

a ženami, nebyl nalezen jediný signifikantní rozdíl na levém a pravém humeru. Imamura vytvořil 
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klasifikaci tvarů ME podle poměru šíře a délky ME k biepikondylární šíři a k délce celého humeru. 

Typ 1 je široký a dlouhý, Typ 2 široký a krátký, Typ 3 úzký a dlouhý a Typ 4 úzký a krátký. (Obr. 6) 

Poukázal, že přední část ligamenta collaterale mediale bývá blíže apexu u typů 2 a 4, tedy spíš 

u kratších  typů epikondylů.  Nejvíce  osteofytů  se  vyskytovalo  u  typů 2  a  3.  Také  poukázal  na 

nulovou korelaci mezi hodnotami poměru šíře ME k biepikondylární šířce a poměru délky ME k 

délce celé kosti. (Imamura, 1995)

Druhá  studie  věnující  se  ME  (Makhni,  2014)  se  zabývá  rozdílem  morfologie  ME 

u profesionálních sportovců házejících nad hlavou a u kontrolní skupiny. U sportujících subjektů 

byl  ME výrazně větší.  Šířka nebyla  signifikantně  rozdílná,  ale  byl  významný rozdíl  v  hloubce 

a délce  ME.  Také  poukazuje  na  dosavadní  zjištění,  že  u  mladých  hráčů  baseballu  dochází 

k hypertrofii  mediálního  epikondylu  dominantní  ruky,  ačkoli  nesouvisí  s  bolestí  či  postižením 

kloubu.  Též  zajímavým morfologickým úkazem je  výrazně  vyšší  podíl  kortikální  kosti  na  ME 

u atletů. 

Ve vztahu k UNE se morfologii ME v současné době věnuje především Chaves (Chaves, 

2021),  který  se  zabýval  přímo  morfologií  ME  u  zdravých  jedinců  a  sledoval  korelace  mezi 

jednotlivými parametry. Z jeho výsledků vyplývá, že je zbytečné měřit všechny uvedené parametry, 

neboť šířka ME dobře koreluje s větší délkou, plochou a úhly ME. Také vyjadřuje hypotézu, že 

kratší mediální epikondyl a mělčí žlábek pro ulnární nerv můžou vystavovat ulnární nerv vyššímu 

riziku subluxace, zvláště při absenci retinákula kubitálního tunelu. (Chaves, 2021)
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3.2 Anomálie a další struktury

 Cubitus  valgus,  nejen  posttraumatický,  ale  i  vrozený,  se  dle  mnoha autorů  rovněž  řadí 

k rizikovým faktorům, ačkoli  u žádného z nich není popsán přesný mechanismus vzniku útlaku 

(Rhodes, 2019; Assmus, 2011; Spinner, 1999; Sato, 2020; Rubin, 2019), jen spojitost s valgózní 

nestabilitou  a  tvorbou  osteofytů  na  mediální  straně  humero-ulnárního  kloubu,  tvořícího  dno 

kubitálního  tunelu.  (Rubin,  2019)  Také  je  pro  vznik  UNE  riziková  chronická  valgózní  zátěž, 

přítomná například u sportovců s házením nad hlavou.  (Palmer,  2010) Taktéž při  cubitus varus 

může vzniknout UNE, nejspíše mechanismem ovlivnění směru tahu m. triceps brachii a způsobením 

dislokace mediální hlavy m. triceps brachii a zároveň dislokace ulnárního nervu. (Spinner, 1998)

Artróza lokte je jednou z nejčastějších příčin UNE. (Kawanishi, 2014) Studie zkoumající 

tlak v kubitálním tunelu, porovnávající pacienty s UNE, kteří měli artrózu a kteří ji neměli, zjistila, 

že pacienti s artrózou mají velikost tlaku v kubitálním tunelu významně vyšší, a to nejen při extenzi, 

ale zejména při flexi, kdy jsou hodnoty ještě rozdílnější. Navíc, zatímco pacienti bez artrotických 

změn měli vyšší tlak pouze 1 cm od vstupu do kubitálního tunelu, pacienti s artrózou měli vyšší tlak 

v celé délce kubitálního tunelu. (Iba, 2008) U loketních kloubů s přítomností osteofytů též odpadá 

zmenšení průřezu při flexi, neboť u artrotických loktů se již průřez kubitálního tunelu tolik nemění. 

Vzhledem k tomu, že velikost osteofytů je větší v anteriorní části trochley, je místo působení síly na 

nerv  posunut  z  kaudální  části  trochley  více  anteriorně.  Stále  ale  záleží  na  rozložení  osteofytů 

v rámci  dna  kubitálního  tunelu,  neboť  tento  faktor  velmi  ovlivňuje  útlak  ulnárního  nervu. 

(Kawanishi,  2014)  Navíc  u  pacientů  s  artrózou dochází  v  70  % případů k anteriorní  dislokaci 

ulnárního nervu, což je rovněž jeden z rizikových faktorů výskytu UNE. U pacientů s artrózou 

a anteriorní dislokací ulnárního nervu též docházelo v 85 % případů k výskytu osteofytů přímo 

v ulnárním sulku. (Murata, 2014)

Musculus  anconeus  epitrochlearis  je  sval  nacházející  se  na  místě  retinákula  kubitálního 

tunelu,  tedy  mezi  mediálním  epikondylem  a  olekranem.  (O‘Driscoll,  1991)  Vyskytuje  se,  dle 

různých studií, u 3-28 % populace. (Assmus, 2011; O‘Driscoll, 1991) Je evidováno více kazuistik, 

kde je příčinou útlaku ulnárního nervu, nejspíše samotným svalovým bříškem. Jeho funkce není 

plně objasněna, nejspíše je částí mediální hlavy m. triceps brachii – při extenzi lokte se zkracuje. 

(O‘Driscoll, 1991)
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3.3 Biomechanické faktory
Loketní  kloub má velký  rozsah pohybu,  od  plné  extenze  až  do  150°  flexe,  s  funkčním 

využitím většinou mezi 30° – 130°. Při každém pohybu se mění tvar kubitálního tunelu. Při plné 

extenzi kloubu má kubitální tunel kruhový tvar a disponuje největším prostorem. Při flexi v kloubu 

dochází k jeho rozšíření a oploštění, do elipsovitého či trojúhelníkovitého tvaru a snížení jeho výšky 

o 2,5 mm. (Szabo, 2007)

Při extenzi zdravého lokte je plocha průřezu kostěného kubitálního tunelu u zdravého lokte 

78,2 mm2 (SD 10,5), zatímco při flexi má plochu průřezu jen 56,2 mm2 (SD 9,5). To se samozřejmě 

odráží na průřezu ulnárního nervu, který při extenzi má plochu průřezu 6,1 mm2 (SD 1,8), zatímco 

při flexi je plocha 5,6 mm2 (SD 1,9). Navíc u pacientů s UNE byly naměřeny rozměry rozdílné – 

plocha průřezu kostěného kubitálního tunelu byla významně menší ve flexi i extenzi lokte, a naopak 

plocha průřezu ulnárního nervu byla významně větší ve flexi i extenzi. (Lee, 2020)

Patofyziologie UNE není ani čistě kompresní ani čistě trakční neuropatií. (Ochi, 2013) Při 

flexi  v  loketním kloubu se  objem kubitálního  tunelu  snižuje  o 55  % a  tlak  v  něm se zvyšuje 

sedminásobně. Ve studiích na kadaverech byl měřen rozdíl intraneurálního tlaku, který se s flexí 

zvýšil více než pětinásobně. Normální ulnární nerv je také při každé flexi vystaven přibližně 5mm 

exkurzi, což znamená značné longitudinální napětí a frikci. Další pohyby protahující nervus ulnaris 

jsou abdukce ramene a dorzální flexe zápěstí.  (Szabo, 2007) Největší  tah je přítomen přímo za 

mediálním epikondylem. (Ochi, 2013)

Elongace nervu navíc snižuje průtok krve nervem. Účinky nedostatečného prokrvení již byly 

popsány v kapitole 2.2. Při pokusech na potkanech byl při 8% protažení snížen průtok o 50 % a při 

15% protažení  již  o  80  %.  (Szabo,  2007)  Další  animální  studie,  zkoušející  změnu  vedení  při 

hodinovém protažení  nervu, poukazuje,  že při  6% protažení nervu bylo vedení  nervem sníženo 

o 70 % ještě 20 minut po uvolnění a při 12% protažení nervu trvajícím hodinu nastal kompletní 

blok vedení, který po hodině od uvolení nervu dosahoval pouze 40 % svých předchozích hodnot. 

(Wall, 1992)

Dalším rizikovým faktorem je subluxace či luxace ulnárního nervu. U 16 % jedinců může 

docházet k subluxaci ulnárního nervu při flexi v lokti.  (Assmus, 2011) Příčinou subluxace bývá 

mělký  ulnární  žlábek,  (Tsujino,  2001),  absence,  hypoplazie  či  traumatická  ruptura  retinákula 

kubitálního  tunelu,  hypoplasie  trochley  či  mediálního  epikondylu  humeru  a  dislokace  mediální 

hlavy m. triceps brachii s i bez deformity cubitus varus. Dalším zjištěným faktorem pro výskyt 
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dislokace nervu je tvar sulcus nervi ulnaris – častěji dochází k dislokaci u subjektů s ostřejším 

úhlem ulnárního sulku.  I  tvar  mediálního  epikondylu  ovlivňuje  incidenci  subluxace  –  u  užších 

a kratších mediálních epikondylů se vyskytuje častěji. (Murata, 2014)

U takových jedinců může být bolestivé, když je nerv zachycen o mediální epikondyl, nebo 

může docházet  ke frikční  či  trakční  neuropatii.  (Murata,  2014)  Většinou bývá asymptomatická. 

(Tsujino, 2001) Bohužel k anteriorní subluxaci může docházet i po chirurgické terapii UNE a to 

i při variantě dekomprese in situ (Murata, 2014) i při parciální mediální epikondylektomii. (Amako, 

2000)

Z  publikovaného  písemnictví  dosud  nelze  vyvodit  jasný  závěr,  jakým způsobem vzniká 

subluxace  či  luxace  nervu  a  jakou  roli  má  v  patogenezi  UNE.  Dokonce  není  vyloučeno,  že 

subluxace (při flexi v lokti posun pouze k ME) a luxace (při flexi v lokti posun až přes apex ME) 

mají  výrazně  různý účinek v  rámci  UNE.  Není  ani  jasně  znám vztah  mezi  subluxací  a  luxací 

ulnárního nervu, zda je přirozené, že se ze subluxace časem stane luxace, nebo zda jsou to nezávislé 

okolnosti. (Leis, 2017)

Studie  Van  Den  Berga  uvádí,  že  výskyt  luxace  či  subluxace  u  pacientů  s  UNE  není 

signifikantně rozdílný oproti výskytu u zdravých subjektů. U pacientů s UNE s luxací či subluxací 

je významně vyšší  výskyt bolesti  na mediální straně lokte než u pacientů s UNE bez luxace či 

subluxace. Jinak nebyl u těchto dvou posledně míněných skupin pacientů žádný důležitý rozdíl při 

klinickém, elektrodiagnostickém ani ultrazvukovém vyšetření. (Van Den Berg, 2013)

Další studie uvádí, že dislokace bývá častější u kontrolních subjektů než u pacientů s UNE, 

především  je  signifikantně  častější  u  subjektů  se  subklinickou  UNE  než  u  subjektů  kontrolní 

skupiny  s  normálními  elektrodiagnostickými  výsledky.  Též  má  tendenci  se  objevovat  častěji 

u pacientů s UNE s normálními elektrodiagnostickými výsledky než u pacientů s abnormálními 

elektrodiagnostickými výsledky. (Omejec, 2016)

Při výzkumu týkajícího se kompletní luxace ulnárního nervu bylo zjištěno, že při přítomnosti 

kompletní  luxace ulnárního nervu klesá pravděpodobnost  výskytu UNE o 44 %. Navíc u loktů 

s kompletní luxací nervu byla menší závažnost UNE než u loktů bez luxace. (Leis, 2017)

Při flexi v loketním kloubu též může docházet k dislokaci mediální hlavy m. triceps brachii 

přes mediální epikondyl, nazývanou jako syndrom přeskakujícího tricepsu. Může způsobovat pocit 

přeskakování  a  je  též  identifikovatelný  pomocí  palpace.  Při  výskytu  luxace  samotného  nervu 
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i dislokace mediální hlavy m. triceps brachii by měla terapie zahrnovat i adekvátní léčbu syndromu 

přeskakujícího tricepsu, jinak hrozí trvání dosavadních symptomů. (Jacobson, 2001)

3.4 Ostatní rizikové faktory
Riziko UNE je vyšší u některých profesí. Obecně jsou to aktivity, které vyžadují opakovaný 

nebo náhlý pohyb do flexe a extenze, intenzivní použití ručního nářadí či opakovaný tlak v oblasti 

lokte. Sem zahrnujeme časté zvedání předmětů, opírání loktů o stůl, práci na těsných místech, práce 

s lopatou, výkopové práce, práce s kladivem, práce s ruční pilou či s velkými stroji, vrtání, práce 

s děrovacími stroji. (Carter, 2015)

Některé konkrétní profese jsou spojovány s UNE, konkrétně tesařství, malířství, sklenářství, 

krejčovství, balení balíků, práce u montážního pásu, ševcovství, práce v potravinářském průmyslu. 

(Carter,  2015)  V rámci  profesionálních  sportovců dochází  často  k  UNE u baseballistů,  tenistů, 

sportovců – vozíčkářů (Szabo, 2007), cyklistů. (Brubacher, 2017) UNE je dále časté u muzikantů. 

(Szabo, 2007) U hráčů na smyčcové nástroje je větší riziko UNE u ruky držící nástroj než u ruky 

hýbající smyčcem. (Thakker, 2020)

U těžké manuální práce je vyšší výskyt UNE nejspíše důsledkem adaptace měkkých tkání na 

vyšší fyzickou zátěž. (Thakker, 2020)

Byly zkoumány další rizikové faktory. Jedním z nich byla frekvence výskytu u žen a mužů, 

kde  je  častější  výskyt  u  mužů.  (Assmus,  2011;  Richardson,  2009)  Dalším specifikem je,  že se 

vyskytuje častěji vlevo. (Assmus, 2011)

Ostatně častější výskyt UNE levostranně nezávisle na dominantní ruce byl popsán i ve studii 

zabývající  se  vlivem  kouření  na  výskyt  UNE.  Kouření  je  spojeno  s  vyšším  výskytem  UNE. 

Množství  cigaret  též  koreluje  s  některými  elektrodiagnostickými  parametry.  Nervus  medianus 

neměl  ovlivněnou  amplitudu  ani  rychlost  vedení,  tudíž  je  nepravděpodobné,  že  by  se  jednalo 

o generalizovanou  neuropatii.  Zajímavé  také  je,  že  elektrodiagnostické  parametry  korelovaly 

s krabičko-roky i u bývalých kuřáků. Tento fenomén není jasně vysvětlitelný ani metabolicky ani 

mechanicky u subjektů deset a více let nekouřících. (Richardson, 2009)

BMI je též rizikovým faktorem UNE a to jak vysoké (Carter,  2015; Assmus, 2011),  tak 

nízké. (Carter, 2015; Campbell, 2015) Campbell jako potenciální důvody vyššího rizika u štíhlých 

pacientů uvádí menší množství ochranné tukové vrstvy kolem nervu.
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Vyšší věk je také rizikovým faktorem UNE. (Richardson, 2009; Kawanishi, 2014)

Dále uvádíme několik případů interních chorob či systémových onemocnění, u kterých je 

evidence  pro  výskyt  UNE.  Vzhledem  k  orientaci  této  práce  na  idiopatickou  formu  se  jimi 

podrobněji zabývat nebudeme.

Byly evidovány případy výskytu UNE u pacientů s pseudodnou. (Taniguchi, 1996) Taktéž 

diabetes mellitus je rizikovým faktorem UNE. (Thakker, 2020) Studie zabývající se pacienty s DM 

2. typu poukazuje, že většinou je UNE u diabetiků asymptomatické, ovšem vyskytuje se ve 43 % 

případů.  Vážnější  nález  při  elektrodiagnostice  mají  diabetici  s  polyneuropatií.  (Gündüz,  2020) 

Pacienti  s  diabetem  mají  navíc  větší  pravděpodobnost  výskytu  bilaterální  UNE.  Vyšší  riziko 

bilaterální UNE mají též pacienti s chronickým renálním selháním, a to až pětinásobně. (Ashworth, 

2020)

Proliferace synovie u revmatoidních onemocnění může také vést k UNE, stejně jako dnavé 

tofy.  Pacienti  s  hemofilií  mohou  mít  nerv  komprimovaný  perineurálním,  intramuskulárním  či 

intraneurálním hematomem. (Elhassan, 2007)
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4. Bilaterální asymetrie kostí
UNE se vyskytuje častěji na levé straně nezávisle na tom, zda je dominantní ruka člověka 

pravá či levá. (Ashworth, 2020) Pro pochopení důležitosti tohoto faktu je následující část věnovaná 

faktorům, které ovlivňují (a)symetrii struktur. Asymetrii můžeme dělit na kolísající, kdy je rozdíl 

jedné  strany  vůči  druhé  náhodný  a  průměrný  rozdíl  mezi  jednotlivými  stranami  je  nulový, 

a směrovou asymetrii, kdy je jedna strana konstantně větší než strana druhá. (Schell, 1985)

Lateralita  je  fenomén  rozdílné  strukturální  specializace  nebo  rozdílného  zpracování 

specifických stimulů v levé a pravé hemisféře mozku. (Wiper, 2017)

Naše  práce  se  zabývá  pouze  lateralitou  ruky  a  používá  definici  laterality  stejnou  jako 

Kotoulková (Kotoulková, 2015), tedy: Lateralita je definovaná jako přednostní používání jednoho 

z párových orgánů včetně smyslů a je odrazem aktivity příslušných korových oblastí mozku.

V rámci laterality rukou je preference jedné strany behaviorálním znakem lidí, kdy aktivity, 

které  lze  provést  jednou  rukou,  jsou  prováděny  právě  rukou  dominantní.  (Sander,  2016)  Dle 

Blackburna (Blackburn, 2011) má pravou ruku jako dominantní přibližně 90 % populace. Právě tato 

preference způsobuje větší jednostranné zatížení, což se odráží i na rozdílném tvaru struktur na levé 

a pravé ruce. (Sander, 2016) K tomu dochází, neboť kontinuální mechanický stres způsobený úpony 

svalů a šlach způsobuje funkční adaptaci kosti, tedy kost získá větší velikost. (Bamaç, 2003)

Pokud je zatížení oboustranné, například sportem zatěžujícím horní končetiny, dochází i k 

výraznému  oboustrannému  zvětšení  mediálního  epikondylu  humeru.  (Bamaç,  2003)  Množství 

sportovní aktivity též pozitivně koreluje s šířkou lokte. (Sander, 2016) Na druhou stranu, existují i 

další faktory kromě sil tvořených svaly, které ovlivňují velikost kostní hmoty v době růstu, neboť 

stranový rozdíl  svalové hmoty u aktivně sportujících má podíl  jen na necelých 16 % odchylky 

v rozdílech ve velikosti kosti, v případě této studie konkrétně distálního humeru. (Daly, 2004) 

Studie zkoumající jedince narozené mezi lety 1985 a 1994, kteří neprovádí čistě manuální 

profesi, vyzkoumala, že při měření šířky loktů měli jedinci s dominantní levou rukou významně 

širší levý loket než pravý, zato jedinci s dominancí pravé ruky neměli signifikantně velký rozdíl 

v šířce lokte na pravé a levé končetině. Naopak při měření jednotlivých délek kostí horní končetiny 

měli  signifikantně  větší  délky  vpravo  jedinci  s  dominantní  pravou  rukou  vpravo,  zato  jedinci 

s dominantní levou rukou neměli v délce kostí levých a pravých signifikantní rozdíl žádný. (Sander, 

2016)
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Naopak výsledky studie Schella jsou, že biepikondylární míra je signifikantně větší vpravo 

u pravostranně dominantních jedinců, zatímco u levostranně dominantních signifikantně rozdílná 

není. Na druhou stranu, ostatní parametry měřené na horní končetině (kožní řasa m. triceps brachii, 

obvod paže) též vyšly signifikantně větší na pravé straně u subjektů s pravostrannou dominancí 

ruky,  zatímco  u  subjektů  s  levostrannou  dominancí  signifikantně  nevyšly,  (Schell,  1985)  což 

přispívá k domněnce Sandera,  že jedinci s  levostrannou dominancí ruky jsou více přizpůsobeni 

prostředí, které je vyhovující pro pravostrannou dominanci ruky. (Sander, 2016)

Studie  zabývající  se  asymetrií  humeru  se  zaměřením  na  rozdíly  podle  věku  se  plně 

neshodují. Studie Perchalski (Perchalski, 2018), která prováděla studii na kolekci koster, zjistila, že 

pravostranná asymetrie  je  přítomná již  u  koster  mladších jednoho roku a postupně se s  věkem 

zvyšuje.  Naopak  studie  Blackburna  (Blackburn,  2011)  prováděla  též  měření  na  kolekci  koster 

různého věku a její výsledky poukazují na symetrii u kojenců, postupně se měnící v pravostrannou 

dominanci paže. Přesto poukazuje na fetální studie, u kterých u 9 z 10 subjektů byla váha svalů 

a kostí pravé končetiny větší než levé, u kterých byl u více než 50 % delší pravý humerus než levý 

či u kterých již ve stáří 8 – 14 týdnů byla ve většině případů pravá paže větší než levá.

Dominance  ruky  a  její  spojitost  s  rozdíly  ve  tvaru  kostí  byla  také  zkoumána  v  rámci 

forenzních věd. Ubelaker ve svém review dochází k závěru, že v součtu jsou výsledky studií natolik 

nejasné, že určení dominance ruky pouze z kostních ostatků nelze provést. Taktéž nelze jasně určit 

dominanci  ruky z  asymetričnosti  nálezu  artrózy  lokte,  jednoho z  důležitých  rizikových faktorů 

UNE. (Ubelaker, 2012)

45



5. Diskuse k teoretické části práce
Problematika UNE je rozsáhlá. Hlavním důvodem této šíře je nejednotnost definice UNE. 

Historicky  první  popsaný  případ  ulnární  neuropatie  byla  „tardy  ulnar  palsy“,  tedy  opožděná 

paralýza  ulnárního  nervu,  též  Panasova obrna,  popsaná  roku 1878 Panasem.  (Rubin,  2019)  Tu 

přitom dnes nepočítáme do idiopatické problematiky UNE, neboť je vázaná na předchozí trauma. 

V rámci  Panasovy obrny byly napsány první  důvody,  kvůli  kterým může se zpožděním v řádu 

desítek  let  docházet  k  symptomatice  ulnární  neuropatie  bez  příčiny  zjevné  na  první  pohled. 

S přibývajícími  případy  ulnární  neuropatie  ale  bylo  zjištěno,  že  ne  všichni  pacienti  měli  dříve 

trauma v oblasti lokte. Také bylo při chirurgické intervenci objeveno, že někdy je přítomen útlak v 

prostoru mezi hlavami m. flexor carpi ulnaris, pod aponeurózou mezi mediálním epikondylem a 

olekranem. (Feindel, 1958) Tento prostor Feindelovi připomínal útlak v karpálním tunelu natolik, že 

jej nazval kubitálním tunelem.

Do syndromu kubitálního tunelu byly postupně zavzaty další příčiny útlaku nervus ulnaris. 

Několik těchto struktur (např. Struthersova arkáda, mediální intermuskulární septum) se nachází 

v okolí  lokte,  ale  již  nemohou  být  nazývány  kubitálním  tunelem.  V kombinaci  s  různorodostí 

definic  samotného  kubitálního  tunelu  bylo  vhodné  začít  nazývat  tuto  problematiku  ulnární 

neuropatií lokte. Výsledně se stalo, že nejnovější publikace se vždy zabývají „ulnární neuropatií 

lokte“, ale při anatomické definici struktur, kterých se publikace týká, se mnoho studií od sebe liší. 

Krom toho nejednotná terminologie znesnadňuje vyhledávání starších publikací týkajících se tohoto 

problému.

Další  neobjasněnou  problematikou  je  diagnostika  UNE.  Většina  studií  kombinuje 

elektrodiagnostiku  a  klinické  testování  (Murata,  2014;  Shen,  2018;  Davis,  2005;  Bilgin  Badur, 

2020; Çirpar, 2017), v posledních letech přibývá studií s diagnostikou i prostřednictvím ultrazvuku 

(Campbell,  2015;  Pelosi,  2019).  Rovněž  byla  provedena  studie  zabývající  se  diagnostickou 

hodnotou klinických testů založených na provokaci příznaků (Tinelův test, test flexe a komprese, 

palpace  ztluštění  nervu  a  palpace  citlivosti  nervu)  a  dle  jejích  výsledků  nemají  klinické  testy 

dostatečnou výpovědní hodnotu. (Beekman, 2009)

Na druhou stranu, tatáž studie zmiňuje, že část pacientů (15 % subjektů) s problematikou 

UNE neměla  abnormality  v  kondukční  studii  a  některé  studie  (Nicholson,  2020;  Moser,  2006) 

u probandů se symptomatikou UNE nenalezly žádnou patologii  při  elektrodiagnostice ulnárního 
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nervu.  Můžeme spekulovat,  zda  elektrodiagnostika  byla  provedena dostatečně  či  chybně,  či  že 

nebyla dostatečně udělána diferenciální diagnostika. Nadto velká část studií týkajících se UNE píše, 

že byla provedena pouze u pacientů,  kteří  měli  abnormální  nález při  elektrodiagnostice (Biggs, 

2006; Çirpar, 2017; Kim, 2012; Kwak, 2019; Ayromlou, 2012), tudíž jedinci s klinickými příznaky 

a bez nálezu by byli ze studie automaticky vyloučeni, nebo ve studii Bartelse (Bartels, 2005) přímo 

vypisují  absenci  nálezu  v  elektrodiagnostice  jako  vylučovací  kritérium probandů.  Lund  (Lund, 

2006) se přímo zmiňuje, že, u UNE častěji než u syndromu karpálního tunelu, dochází ke stavu, kdy 

normální výsledky elektrodiagnostických testů odporují abnormálním výsledkům klinických testů. 

Lund předpokládá, že důvodem tohoto jevu je, že některé UNE jsou více trakčního charakteru než 

kompresivního, což znamená, že ulnární nerv je poškozován intermitentně.

Ani diagnostika ultrazvukem není plnohodnotná: 22 % pacientů s UNE mělo abnormality při 

elektrodiagnostice  v oblasti  lokte,  přitom neměli  větší  plochu průřezu nervus ulnaris,  což  bývá 

nejčastějším hodnoceným parametrem pro potvrzení UNE. (Beekman, 2009) Pravdou zůstává, že 

velká  část  studií  používajících  ultrazvuk  k  diagnóze  UNE  explicitně  zmiňuje,  že  ultrazvuk  je 

dobrým doplňkovým vyšetřením k elektrodiagnostice,  protože  zlepšuje  spolehlivost  diagnostiky 

UNE, zvláště u pacientů s normální či nelokalizující elektrodiagnostikou a u pacientů se sníženou 

rychlostí vedení motorického nervu a zároveň bez bloku. (Beekman, 2004)

Diagnostika pomocí MRI není ve studiích tolik běžná. Srovnávací studie, zjišťující mimo 

jiné rozdíl mezi velikostí plochy průřezu nervu měřenou ultrazvukem a MRI, zjistila, že rozdíl mezi 

naměřenými  hodnotami  není  signifikantní.  (Terayama,  2018)  Další  studie  doporučuje  namísto 

vyhodnocování  plochy  průřezu  používat  MRI  v  zobrazení  hyperintenzity  ulnárního  nervu. 

(Ayromlou, 2012) Opět se dostáváme k faktu, že některé studie (Ayromlou, 2012; Rhodes, 2019) 

poukazují  na  hyperintenzitu  ulnárního  nervu  u  některých  kontrolních  subjektů  nebo 

u asymptomatických  subjektů.  To  ještě  spíše  svádí  k  hypotéze,  že  UNE můžeme  nacházet  již 

v preklinické fázi. Zvláště u takovýchto pacientů by bylo vhodné tuto hypotézu ověřit, čímž by se 

otevřel  racionální  podklad  pro  pokus  o  fyzioterapeutickou  intervenci  v  prodromálním  stadiu 

choroby.

Třetím velkým tématem k diskusi je terapie. Začněme  konzervativní  terapií,  která  je  blíže 

k práci fyzioterapeuta. Navzdory velkému množství literatury věnující se UNE, jen v jedné práci 

(Robertson, 2005) byla dopodrobna rozepsána konzervativní rehabilitace UNE. Ve všech ostatních 

případech (Boone, 2015; Lund, 2006; Svernlöv, 2009; Staples, 2017; Carter, 2015) byly uvedeny 

47



nejčastější  způsoby řešení v akutní fázi problému, ale pozdější  fáze rehabilitace vůbec popsány 

nebyly, namísto toho většinou následovala delší kapitola o různých chirurgických způsobech řešení. 

Též  poslední  Cochrane  Library  Review,  týkající  se  terapie  idiopatické  UNE (Caliandro,  2016), 

poukazuje na nedostatek studií,  které používají  jako kontrolní  skupinu pacienty s konzervativní 

terapií.  O  to  více  se  lze  tázat,  zda  část  pacientů,  u  kterých  nedochází  k  dostatečné  úpravě 

konzervativní terapií,  není pouze ovlivněna nedostatečným pokračováním rehabilitace po úpravě 

akutní varianty UNE.

Invazivní  terapie  UNE  bohužel  není  z  vědeckých  studií  o  mnoho  jednoznačnější.  Již 

zmíněné  poslední  vydané  Cochrane  Library  Review  poukazuje,  že  u  studií  porovnávajících 

jednotlivé  metody,  zaměřených  na  klinické  či  neurofyziologické  změny,  není  prakticky  žádný 

prokazatelný rozdíl v klinických dopadech mezi jednotlivými technikami. Stále je málo evidence, 

v jakých případech je vhodné volit kterou metodu, či zda je vůbec nutné chirurgický zákrok provést. 

(Caliandro, 2016) Jediná metaanalytická studie vyjadřující se pro větší přínos jednoho typu operace 

(dekomprese in situ  s/bez mediální  epikondylektomie)  dosahuje těchto výsledků nejspíše pouze 

volbou jiné  statistické  metody.  Tato  samotná  metaanalytická  studie  uvádí  patnáct  přehledových 

publikací a metaanalytických studií v posledních deseti letech, které dospěly k závěru, že žádná 

operace není vhodnější než ostatní. (Wade, 2020) Proto tuto studii nebereme za směrodatnou.

Jednou z mála studií, které volí způsob terapie dle předpokládané etiologie, je studie Omejce 

(Omejec,  2018).  Pro  jednu  skupinu  volí  konzervativní  terapii,  zatímco  pro  druhou  chirurgický 

zákrok. U obou skupin nastalo zlepšení u více než 80 % pacientů (83 % a 84 %), což je více, než  

udává většina dosavadních studií, minimálně u invazivních zákroků. Je tedy namístě se ptát, zdali 

a o kolik je možné zlepšit úspěšnost invazivních výkonů, pokud se více zaměříme na patofyziologii  

UNE a tomu adekvátní terapii, i konzervativní. Ostatně výsledky Omejcovy studie ukazují, že větší 

zlepšení v senzorických i motorických symptomech nastalo u pacientů s konzervativní terapií.

Důležitým prvkem z chirurgické intervence je mediální epikondylektomie, která patří mezi 

tři nejčastěji prováděné chirurgické výkony u UNE. Tato operace byla historicky zavedena, neboť 

jednou z prvních zjištěných příčin UNE byly frikční síly při subluxaci či dislokaci ulnárního nervu. 

(Gore, 1966) Později se ukázalo, že UNE se může vyskytovat i u jedinců bez hypermobility nervus 

ulnaris, stejně jako bylo zjištěno, že přibližně u 16 % populace dochází k subluxaci nervu při flexi 

loketního kloubu (Assmus, 2011), přitom ale zdaleka všichni nevykazují známky UNE. V současné 
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době je dokonce subluxace ulnárního nervu jako příčina UNE významně rozporována. (Van Den 

Berg, 2013; Omejec, 2016; Leis, 2017)

Přesto zůstala mediální epikondylektomie respektovaným výkonem, který má prokazatelně 

stejnou  účinnost  jako  ostatní  chirurgické  zákroky.  Postupně  byla  modifikována  z  kompletní 

mediální  epikondylektomie  na  různé  typy  parciální  či  minimální  epikondylektomie,  byl  přidán 

vhodný sklon osteotomie pro zachování ligamentum collaterale mediale, další studie se zabývala 

„distální mediální epikondylektomií“, spočívající v jiném tvaru osteotomie (Çirpar, 2017). Všechny 

tyto zákroky modifikují morfologii mediálního epikondylu, důležité struktury, podél které probíhá 

nervus ulnaris. Přitom, jak bylo již uvedeno v teoretické části, morfologie distálního humeru nebyla 

doposud plně prozkoumána (Desai, 2014; Misir, 2020) a anatomických studií ME a sulcus ulnaris je 

velmi  málo,  i  u  zdravých  subjektů.  (Chaves,  2021) Zůstává  tedy  otázkou,  na  jakém  principu 

mediální epikondylektomie funguje – buďto je změna morfologie významným činitelem i pro další 

faktory, než je subluxace nervus ulnaris, nebo bychom se měli zabývat asymptomatickými subjekty 

se subluxací ulnárního nervu, který je přítomen u 16 % populace.

Posledním, ale neméně důležitým a opomíjeným faktem k terapii UNE je možná spontánní 

úprava UNE, která je popsána v několika publikacích. (Svernlöv, 2009; Shen, 2018; Padua, 2002) 

Za „spontánní úpravu“ dle Paduy (Padua, 2002) je považován vývoj poté, co je pacientovi objasněn 

vliv  flexe  lokte  na  UNE,  což  není  definice,  se  kterou  bychom souhlasili,  neboť  je  vlastně  již 

konzervativní  terapií.  V  publikacích  zmiňujících  konzervativní  terapii  bývá  edukace  pacienta 

ohledně vyhýbání se aktivitám provokujícím příznaky jedním z uvedených postupů. (Palmer, 2010; 

Lund, 2006) To vše ještě více poukazuje na možnou důležitost konzervativní terapie.

O opravdu spontánní úpravě, tedy vymizení klinických symptomů bez informování pacienta 

o  tom,  co  UNE  je,  se  žádná  studie  nezmiňovala.  Přesto,  i  kdyby  bylo  doopravdy  spontánní 

uzdravení  přítomné,  nijak  to  nezpochybňuje  důležitost  terapie  vůbec.  Vzhledem  k  tomu,  že 

zjišťování  zlepšení  u  pacientů  bez  invazivní  terapie  bylo prováděno v  řádu měsíců  od prvních 

měření, je nutné si uvědomit, že i doba spontánní úpravy (či konzervativní terapie) může být pro 

pacienty omezující.  

Prognóza ulnární neuropatie je při stávající terapii dosud neuzavřeným tématem. To není 

překvapivé, vzhledem k nedostatečným výzkumům v oblasti terapie, přesto velká část jednotlivých 

studií  srovnávacích  v  současné  době  prováděné  terapie  obsahuje  většinou  shrnutí  klinických 

výsledků.  Též  je  publikováno  více  prací  zabývajících  se  trvajícími  obtížemi  UNE  či  jejich 

49



znovuobjevením,  ale  to  pouze  u  pacientů  po  primární  operaci.  (Yushan,  2020;  Soltani,  2014; 

Grandizio, 2018) Četnost výskytu rekurentních příznaků při konzervativní terapii se nám nepodařilo 

dohledat,  nejspíše  proto,  že  při  dlouhotrvajících  obtížích  při  konzervativní  terapii  bývá  běžně 

proveden chirurgický zákrok.

Etiologie  UNE  je  natolik  multifaktoriální,  že  není  stále  plně  popsána.  K  diskusi  jsou 

především dosavadní měření mediálního epikondylu, neboť mají nejblíže k naší praktické práci. 

Doposud se mu věnovaly pouze tři skupiny autorů a v několika směrech se neshodnou mezi sebou. 

Chaves (Chaves, 2021) popisuje některé rozpory v rámci předchozích studií. Především se věnuje 

klasifikaci dle Imamury (Imamura, 1995). Chaves poukazuje, že Imamurou navržené rozdělení ME 

se nezdá být vhodné pro komplikovanost a subjektivnost klasifikačního systému. Zatímco Imamura 

vytvořil  typologii  ME u  pacientů  s  UNE a  určil  dle  toho  typy  ME s  větším rizikem výskytu 

osteofytů  či  subluxace  ulnárního  nervu,  Chaves  měřil  vzorek  zdravé  populace.  Jenže  typy  dle 

Imamury více náchylné k tvorbě osteofytů byly zjištěny i mezi zdravými subjekty Chavese, navíc 

bez korelace k šířce ME a bez výskytu subluxace ulnárního nervu. V tomto směru s Chavesem 

souhlasíme. Dále kritizuje značnou subjektivitu Imamurova klasifikačního systému a jeho relativní 

neschopnost  identifikovat  subjekty  s  vysokým  rizikovým  faktorem  subluxace  ulnárního  nervu 

u dvou typů. (Chaves, 2021)

Na druhou stranu, ani Chavesovu studii v některých parametrech nevidíme jako optimální. 

Jako  jedním  z  kontroverzních  aspektů  bychom  měli  zmínit,  že  byla  provedena  na  zdravých 

jedincích,  a  to  při  použití  vyšetření  CT,  které  zdravé subjekty vystavilo,  z našeho pohledu bez 

jednoznačného přínosu přímo pro subjekty, ionizujícímu záření. Též hypotéza, že kratší ME a mělčí 

žlábek pro ulnární nerv můžou být vyšším rizikem pro subluxaci nervu a že by na to měl být brán 

ohled při chirurgické intervenci, není v rámci informací této publikace adekvátní. Chaves explicitně 

zmiňuje,  že  žádný  z  jeho  probandů  neměl  asymptomatickou  subluxaci  nervu,  jedinou  citací 

zmíněnou se subluxací v celé publikaci je Imamura a jeho výsledky, tedy nerozumíme, proč ze své 

studie vyvozuje zrovna hypotézu vztahující se ke kritériu subluxace ulnárního nervu. Druhou částí 

hypotézy,  ke  které  máme  výhrady,  je  výrok,  že  „chirurgové  by  měli  vědět  o  anatomických 

variantách ME před rozhodnutím o typu chirurgické intervence“, neboť právě chirurgové jsou ti, 

kteří  se  problematikou  morfologie  ME  ve  vztahu  k  UNE věnují  nejdéle,  a  to  v  každé  studii 

zabývající se mediální epikondylektomií. Již před 70 lety byla uveřejněna publikace zabývající se 

mediální  epikondylektomií  (King,  1950)  a  od  té  doby jich  byla  uveřejněna  řada.  (Gore,  1966; 

Kaempffe,  1998;  Amako,  2000;  Kim,  2012;  Çirpar,  2017)  Zabývají  se  rozborem,  jak  má  být 
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mediální  epikondylektomie  modifikována pro co nejlepší  výsledky a u jakých subjektů má být 

použita. Právě proto je pro nás nejasné, jakým způsobem Chaves „ohled“ při volbě chirurgického 

zákroku myslí. Dle našeho názoru má jeho studie přínos právě pro prevenci, preklinickou fázi či 

konzervativní  terapii,  protože  v  tu  chvíli  potřebujeme  znát  morfologické  vlastnosti  mediálního 

epikondylu u zdravých subjektů právě proto, aby k chirurgické intervenci vůbec nemuselo dojít.

Bilaterální asymetrie kostí je dalším z témat, která jsou stále vhodná k diskusi. Důležitou 

otázkou je, co všechno ji je schopno ovlivnit. Prvním a velmi často jediným zmíněným důvodem 

bývá  lateralita.  Lateralita  obecně  je  téma  rozsahu  překračujícího  samotnou  práci.  Její  vliv  na 

asymetrii,  který  považujeme za  nejdůležitější,  je  preference  použití  jedné  horní  končetiny  před 

druhou, což je vlastně především behaviorální aspekt. Právě skrze behaviorální rozdílnost jsou kosti 

asymetricky modifikovány pro různé zatížení, což je jev nezávislý na dominanci ruky, jak ukazuje 

studie  na  vrcholových  sportovcích  se  symetrickým zatížením horních  končetin.  (Bamaç,  2003) 

V reakci  na  tato  fakta  jsme  hledali  studie,  které  se  zabývaly  tím,  jestli  lateralita  samotná  již 

způsobuje  bilaterální  asymetrii,  což by se projevilo například  u fetálních studií  nebo u dětí  do 

jednoho roku. Ani zde se studie (Perchalski, 2018; Blackburn, 2011) neshodují v nálezech.

Pokud  by  lateralita  opravdu  ovlivňovala  bilaterální  asymetrii  pouze  chováním,  tedy 

rozdílným zatěžováním levé a pravé strany, je nutné pátrat po dalších příčinách. Jedna studie (Daly, 

2004) podle svých výsledků měření přímo zmiňuje, že minimálně v době růstu musí být další faktor 

kromě velikosti zatížení, který ovlivňuje kostní morfologii. Ale tyto faktory, které jsou na lateralitě 

nezávislé, je velmi obtížné pozorovat. Žádné konkrétní se nám nepodařilo dohledat.

Ovšem  pokud  lateralita  ovlivňuje  bilaterální  asymetrii  „pouze“  preferencí  jedné  horní 

končetiny,  pak  je  podstatným  faktorem  kontext  světa,  ve  kterém  jedinci  vyrůstají.  Například 

v Německu se až do osmdesátých let přeučovali  jedinci s dominantní levou paží na dominantní 

pravou, tedy zatížení levé a pravé strany bude u levostranně i pravostranně dominantních stejné. 

Tento  fakt  využívá  studie  (Sander,  2016),  která  je  klíčová  v  pohledu  na  vliv  většinové 

pravostrannosti společnosti na ovlivnění tvaru kostí. Výsledky této studie, provedené na probandech 

narozených mezi lety 1985 – 1994, odpovídají  tomu, že jedinci s dominancí levé ruky se stále 

výrazně přizpůsobují pravostranně dominantnímu světu a že toto přizpůsobení je patrné i na kostní 

morfologii.
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Bilaterální  asymetrií  v kontextu pohlaví jsme se nezabývali,  neboť veškeré kosti  měřené 

v praktické části byly mužské, tedy statisticky významné rozdíly u žen a mužů nijak neovlivňují 

výsledky naší práce ani naše práce nijak nepřispívá k této problematice.

Garn  (Garn,  1976)  poukazuje,  že  pacienti  s  chronickou  renální  insuficiencí  mají  větší 

metakarpální kosti na pravé straně nezávisle na dominanci ruky. Tento fakt značí buďto, že renální 

insuficience je přímo či nepřímo dalším faktorem pro bilaterální asymetrii, nebo to, že metakarpální 

kosti jsou pravostranně větší nezávisle na dominanci ruky. Pokud je to první možnost, otevírá to 

otázku, zda nějaké další interní choroby způsobují kostní asymetrii.
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6. Praktická část

V  teoretické  části  jsme  poukázali  na  řadu  nedostatků  ve  znalostech  etiologie  ulnární 

neuropatie  lokte.  Jednou  z  těchto  mezer  v  poznání  je  vztah  mediálního  epikondylu  k  ulnární 

neuropatii lokte. K tomuto vědeckému posunu je potřeba detailní znalost kostní morfologie ME, 

která je doposud též nedostatečná. V kombinaci se studií Ashwortha (Ashworth, 2020) poukazující 

na  častější  levostranný  výskyt  UNE  jsme  se  rozhodli  provést  studii  zabývající  se  rozdílem 

v morfologii mediálního epikondylu humeru na levé a pravé straně.

6.1 Cíle a hypotézy

Cílem praktické části je zjistit, zda je morfologie mediálního epikondylu rozdílná na levé 

a pravé straně.

H0:  Mezi  morfologií  levého  a  pravého  mediálního  epikondylu  humeru  není  významný 

rozdíl.

6.2 Metodika

6.2.1 Charakteristika souboru

Měření probíhalo na suchých kostních preparátech tzv. Pachnerovy sbírky na Anatomickém 

ústavu 1.  lékařské fakulty  Univerzity  Karlovy.  Bylo celkem změřeno 55 párů humerů z  koster 

mužského  pohlaví  preparovaných  ve  třicátých  letech  dvacátého  století.  Všechny  kosti  byly 

spárovány. U jedinců nebyla známa lateralita ani osobní anamnéza.

6.2.2 Postup měření

Pro potvrzení hypotézy jsme vybrali deset parametrů, pět měřených ručně přímo na kostech 

a pět měřených graficky z fotografií.

Ruční měření bylo prováděno za pomocí pravítka a dvou desek (parametr délka humeru) 

a pomocí digitálního posuvného měřítka (apex mediálního epikondylu – frontální/kaudální/dorzální 

okraj hrany trochley, biepikondylární vzdálenost).
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Na třech kostních párech bylo provedeno testování interreliability skrze kontrolní měření 

dalšími dvěma osobami. Hodnoty měřených parametrů se v průměru nelišily o více než 4 %, což 

považujeme za dostačující přesnost.

Manuální metodou jsme změřili pět parametrů. Prvním byla délka humeru. Délka humeru 

byla definována jako vzdálenost mezi nejkraniálnějším a nejkaudálnějším bodem kosti. Vzdálenost 

byla odečítána na pravítku fixovaném na desce, kost byla na hlavici fixována deskou zleva na nule 

a z  druhé strany byla odečtena poslední  viditelná  ryska před deskou přiloženou ke kaudálnímu 

okraji kosti.

Druhým parametrem byla spojnice nejkraniálnějšího bodu mediální hrany trochley s apexem 

mediálního epikondylu humeru z frontální strany. Kost byla vzata do ruky tak, abychom se na ni 

dívali  z  frontálního pohledu.  Frontální  pohled  byl  definován jako stav,  kdy kost,  kterou máme 

otočenou mediální hranou k sobě, přetáčíme směrem do frontální strany, dokud nezmizí zadní hrana 

trochley  do  zákrytu  hranou  přední.  Dále  přiložíme  jedno  rameno  posuvného  měřítka  na 
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Obrázek 7: Měření vzdálenosti trochlea - apex mediálního epikondylu z frontální strany



nejmediálnější viditelný bod mediálního epikondylu a druhé rameno přiložíme na nejkraniálnější 

bod mediální hrany trochley. (Obr. 7)

Třetím parametrem byla spojnice nejkaudálnějšího bodu mediální hrany trochley s apexem 

mediálního  epikondylu  humeru.  Kost  byla  vzata  do  ruky  tak,  abychom  se  na  ni  opět  dívali 

z frontálního pohledu. Jedno rameno posuvného měřítka bylo přiloženo na nejmediálnější viditelný 

bod mediálního epikondylu humeru a druhé rameno bylo přiloženo na nejkaudálnější viditelný bod 

mediální hrany trochley. (Obr. 8)

Čtvrtým parametrem byla spojnice nejkraniálnějšího bodu mediální hrany trochley s apexem 

mediálního epikondylu humeru z dorzální strany. Kost byla vzata do ruky tak, abychom se na ni 

dívali  z  dorzálního  pohledu.  Dorzální  pohled  byl  definován  jako  stav,  kdy  kost,  kterou  máme 

otočenou mediální hranou k sobě, přetáčíme směrem do dorzální strany, dokud nezmizí frontální 

hrana trochley do zákrytu stranou dorzální. Dále přiložíme jedno rameno posuvného měřítka na 

nejmediálnější viditelný bod mediálního epikondylu a druhé rameno přiložíme na nejkraniálnější 

bod mediální hrany trochley. (Obr. 9)
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Obrázek 8: Měření vzdálenoti apex ME - nejkaudálnější bod trochley



Pátým parametrem byla vzdálenost mezi mediálním a laterálním epikondylem. Vzdálenost 

byla měřena z frontálního pohledu, jak je definován výše. Jedno rameno posuvného měřítka bylo 

přiloženo na nejmediálnější viditelný bod mediálního epikondylu a druhé rameno bylo přiloženo na 

nejlaterálnější viditelný bod laterálního epikondylu. (Obr. 10)

56

Obrázek 9: Měření vzdálenosti apex ME - trochlea z dorzální strany



Grafický způsob měření probíhal nejprve tak, že byly všechny kosti vyfoceny z frontální 

strany. Pro umožnění výše platné definice frontální strany byly kosti položeny do podstavce, který 

umožňoval jejich narotování. Každá kost byla na podstavci umístěná ve stejné poloze jako druhá 

kost v páru (až na stranovou symetrii) a samotný podstavec je stranově souměrný. 

Kosti byly foceny z vrchu pomocí fotoaparátu Nikon D200. Pro co nejlepší kvalitu fotografií 

byl fotoaparát upevněn do stativu, měl dálkovou spoušť a byl manuálně zaostřený na neměnnou 

vzdálenost. Optická osa byla natočena přímo dolů, kolmo k vodorovné podložce.

Snímač použitého fotoaparátu má crop factor 1,5 a rozlišení 10 megapixelů. Fotografie byly 

uloženy s velmi nízkou kompresí. Podložka byla pokryta černobílou šachovnicí se čtverci o délce 

strany  1  cm.  Tato  mřížka  posloužila  pro  automatickou  korekci  perspektivního  a  soudkového 

zkreslení  v počítači,  a poté pro kalibraci  délky.  Jeden obrazový pixel  odpovídá 0,0554 mm na 

podložce.  Fotografie  byly  pořízeny  ze  vzdálenosti  zhruba  95  cm  od  podložky  objektivem 

s ohniskovou vzdáleností 105 mm. Osvětlení bylo difúzní a převážně umělé.
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Obrázek 10: Měření biepikondylární vzdálenosti



Každá kost byla focena samostatně. Aby se předešlo chybě způsobené ručním zacházením, 

byla u poloviny párů focena nejdřív levá a u druhé poloviny párů nejdřív pravá kost. Vzdálenost 

kosti od podložky se pohybovala okolo 10 cm a byla stejná v rámci každého páru.

Pro  měření  plochy  byly  fotografe  na  základě  sytosti  barev  převedeny  do  černobílého 

obrázku,  kde  bílá  barva  značí  kost  a  černá  podložku.  Černobílá  varianta  každé  fotografie  byla 

zkontrolována a případně ručně domodelována, aby podstatné části (trochlea, mediální epikondyl) 

odpovídaly původní fotografii. Černobílá varianta kostí byla použita pro počítání obou ploch níže 

nadefinovaných. Veškeré grafické míry se odebíraly pouze z frontálního pohledu na humerus.

Grafické úpravy a odečítání naměřených parametrů byly provedeny v programu GIMP 2.10. 

Pro opravu geometrického zkreslení byla použita knihovna OpenCV 4.5. Rýsování,  jak je  popsáno 

níže, bylo prováděno ve webovém nástroji Morec, vyvinutém na míru pro účely této práce. 

U grafické varianty byly voleny jiné body pro co nejpřesnější nadefinování kosti na obrázku. 

Byla vytvořena pomocná přímka a (viz nákres na Obr. 12) pro zmenšení zkreslení délky mediálního 

epikondylu. Přímka je tečnou inflexního bodu na mediální straně humeru, tedy bodu, ve kterém se 

obrysová křivka mění z konkávní na konvexní. Dále jsme stanovili osu humeru jako osu úhlu okrajů 

kosti  v  diafýze.  Poté  jsme  vytvořili  přímku  t,  která  je  zároveň  tečnou  mediálního  epikondylu 

a zároveň tečnou kaudální strany trochley. Na obrysu sulku jsme stanovili bod B jako nejvzdálenější 

bod přímky t. (Viz obrázek 11 a 12)

Prvním  měřeným  parametrem  byla  délka  mediálního  epikondylu.  Pro  její  stanovení 

definujeme přímku r jako rovnoběžku s osou humeru vedenou bodem B. Nejkaudálnějším bodem 

byl bod B a nejkraniálnějším průsečík přímky r s pomocnou přímkou a.

Druhým  měřeným  parametrem  byla  šířka  humeru.  Ta  je  definována  vzdáleností 

nejvzdálenějšího bodu na obrysu mediálního epikondylu (dále bod A, apex) od přímky r.

Třetím  měřeným  parametrem  byla  vzdálenost  mezi  apexem  mediálního  epikondylu 

a průsečíkem přímky t s kaudální stranou trochley.

Čtvrtým měřeným parametrem byla  plocha  mediálního  epikondylu  humeru.  Tuto  plochu 

jsme nadefinovali bodem B, úsečkou definující délku mediálního epikondylu, pomocnou přímkou a 

od jejího průsečíku s  přímkou  r až po průsečík s  mediálním okrajem kosti  a okrajem kosti  od 

průsečíku s přímkou a až do bodu B.
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Pátým parametrem byla fiktivní plocha sulcus ulnaris. Ta byla definována přímkou  t  mezi 

jejími tečnými body s humerem a okrajem sulku.
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Obrázek 11: Měřené míry na fotografii

Obrázek 12: Měřené míry v grafické části, ruční nákres



5.3 Statistika
Naměřené hodnoty měly normální rozdělení (kontrolováno v programu R, verze 3.5.2). Pro 

jednotlivé parametry byl použit oboustranný párový Studentův t-test, za signifikantní považujeme 

p≤0,05. Pro každou z měřených veličin byl stanoven průměr a směrodatná odchylka.

Rozdělení  jsou  graficky  znázorněna  klasicky  pomocí  krabicového  diagramu.  Obdélník 

vymezuje  první  a  třetí  kvartil,  středová  čárka  označuje  medián.  Celý  rozsah  od  minimální  po 

maximální hodnotu je vyznačený jako čáry s patkou, s výjimkou hodnot mimo rozsah 1,5-násobku 

rozdílu třetího a prvního kvartilu od obou z nich, tyto odlehlé hodnoty jsou zakresleny v podobě 

kroužků.

Význam  párového  t-testu  je  dobře  podchycený  v  histogramu  na  pravé  straně,  který 

vykresluje rozložení rozdílu hodnot v každém páru. Pokud hodnoty parametru na pravé kosti vyšly 

větší než na levé, tak histogram je vychýlený od nuly směrem doprava.

5.4 Výsledky
Průměr vzdálenosti apex ME – kraniální okraj trochley z frontální strany byl vlevo 31,1 mm 

(SD 3,4), vpravo 30,8 mm (SD 3,2). (p=0,062)
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Průměr vzdálenosti apex ME – kaudální okraj trochley byl vlevo 31,5 mm (SD 0,7), vpravo 

31,6 mm (SD 3,0). (p=0,654)

Průměr vzdálenosti apex ME – kraniální okraj trochley z dorzální strany byl vlevo 25,1 mm 

(SD 3,3), vpravo 24,9 mm (SD 3,0). (p=0,411)
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Průměrná biepikondylární šířka byla vlevo 66,6 mm (SD 4,3), vpravo 66,9 mm (SD 4,5). 

(p=0,204)

Průměrná délka levého humeru byla 325,2 mm (SD 15,9), průměrná délka pravého humeru 

byla 328 mm (SD 16,0). (p=4,12·10-6) Signifikantní výsledek (řádově nižší pravděpodobnost oproti 

ostatním parametrům) zde odráží skutečnost, že v naprosté většině párů je pravá kost delší než levá, 

což se v párovém t-testu projeví navzdory velkému rozptylu obou rozdělení.
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Průměrná výška mediálního epikondylu vlevo byla 28,8 mm (SD 2,8), vpravo byla 30,1 mm 

(SD 3,3). (p=0,001)

Průměrná šířka ME levého humeru byla 15,5 mm (SD 2,0), pravého humeru 16,2 mm (SD 

2,2). (p=0,023)
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Průměrná vzdálenost apex ME – tečna trochley vlevo byla 28 mm (SD 2,2) a vpravo byla 

28,7 mm (SD 2,0). (p=0,003)

Průměrná plocha ME byla vlevo 313,6 mm2 (SD 63,3),  vpravo byla 340,1 mm2  (SD 69,5). 

(p=0,006)
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Průměrná plocha sulcus ulnaris byla vlevo 45,7 mm2(SD 12,1) a vpravo byla 48,6 mm2 (SD 

12,6). (p=0,075)

Tabulka 1: Tabulka výsledných hodnot (tučně označeny statisticky signifikantní výsledky)

Název měřených hodnot Průměr vlevo Průměr vpravo p

Vzdálenost apex ME - trochlea (frontální strana) 1,1 mm (SD 3,4) 30,8 mm (SD 3,2) 0,062

Vzdálenost apex ME - kaudální okraj trochley 31,5 mm (SD 0,7) 31,6 mm (SD 3,0) 0,654

Vzdálenost apex ME - trochlea (dorzální strana) 25,1 mm (SD 3,3) 24,9 mm (SD 3,0) 0,411

Biepikondylární šířka 66,6 mm (SD 4,3) 66,9 mm (SD 4,5) 0,204

Délka humeru 325,2 mm (SD 15,9) 328 mm (SD 16,0) 4,12·10-6

Výška ME 28,8 mm (SD 2,8) 30,1 mm (SD 3,3) 0,001

Šířka ME 15,5 mm (SD 2,0) 16,2 mm (SD 2,2) 0,023

Vzdálenost apex ME - tečna trochley 28 mm (SD 2,2) 28,7 mm (SD 2,0) 0,003

Plocha ME 313,6 mm2 (SD 63,3) 340,1 mm2 (SD 69,5) 0,006

Plocha sulcus ulnris 45,7 mm2 (SD 12,1) 48,6 mm2 (SD 12,6) 0,075
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V souhrnu, čtyři parametry měřené v rámci ručního měření neměly statisticky významný 

rozdíl mezi hodnotami levé a pravé strany, tj. spojnice apex ME-kraniální okraj trochley frontální 

(p=0,062), apex ME-kaudální okraj trochley (p=0,654), apex ME-kraniální okraj trochley dorzální 

(p=0,411), biepikondilární šířka (p=0,204).  Jediný vysoce signifikantní rozdíl byl ve střední délce 

pravého a levého humeru (p=4,1161·10-6).

Naopak čtyři parametry měřené pomocí zpracování fotografií vyšly významně větší na pravé 

straně než na levé, tj. výška ME (p=0,001), šířka ME (p=0,023), vzdálenost apex ME-tečna trochley 

(p=0,003), plocha ME (p=0,006).  Jediná měřená hodnota, jejíž rozdíl na pravé a levé straně není 

signifikantní, je fiktivní plocha sulcus ulnaris (p=0, 075).

Vzhledem k faktu, že 4 parametry z 9, které přímo popisují tvar mediálního epikondylu, 

vykazovalo signifikantní rozdíl na pravém a levém humeru, hypotézu vyvracíme. Mezi morfologií 

levého a pravého mediálního epikondylu jsou významné rozdíly.
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7. Diskuse

Pro zpřehlednění je tato kapitola rozdělena do dvou částí. První se zabývá praktickou částí 

této  práce,  komentuje  podrobnosti  v  metodologii.  Druhá  obsahuje  celkový  pohled  autora  na 

problematiku UNE a její další směřování z pohledu fyzioterapeuta. Dále vyjadřuje návrhy dalších 

vědeckých prací z dosavadního výzkumu vyplývajících. Diskuse k teoretické části, která poukazuje 

na nesrovnalosti faktů týkajících se UNE a dopadů na její současný stav, se nachází v kapitole 5.

7.1 Diskuse k praktické části práce
Soubor,  na  kterém  byly  parametry  měřeny,  neměl  kompletní  data  o  věku,  žádná  data 

o dominanci končetiny ani o osobní anamnéze. Tento stav není ideální pro zkoumání podrobností 

etiopatogeneze  UNE,  ale  není  nijak  ovlivňujícím  faktorem  pro  studii  samotné  morfologie 

mediálního epikondylu. Studium morfologie mediálního epikondylu bylo v našem podání unikátní 

z několika  důvodů.  Pokud  se  již  nějaká  studie  věnovala  morfologii  distálního  humeru,  byly 

parametry měřeny počítačovou tomografií či magnetickou rezonancí, (Desai, 2014; Goldfarb, 2012; 

Misir, 2020; Chaves, 2021; Imamura, 1995) zatímco ruční měření přímo na kostních preparátech 

v žádné z nám dostupných studií  morfologie ME nebylo provedeno. Jen výjimečně byly studie 

provedeny přímo na kostních preparátech, většina byla provedena na kadaverech (Imamura, 1995) 

či  na živých probandech (Chaves, 2021). Navíc naše práce obsahovala nejvíce vzorků (55 párů 

humerů).

Měřené parametry byly vybrány rozdílně pro měření ruční a grafické.  Parametry měřené 

ručně  byly  vybrány  podle  běžně  používaných  antropometrických  měr  (biepikondylární  šířka, 

celková  délka  kosti)  a  podle  vzdáleností  souvisejících  bezprostředně  se  sulcus  ulnaris  a  ME 

(všechny varianty apex ME-hrana trochley), zatímco u grafické varianty parametry byly vybrány 

tak,  aby  byly  definovatelné  co  nejpřesněji  v  rámci  vztahů  ke  kosti  a  aby  tato  definice  byla 

invariantní (tj. nepodléhající změně) vůči zrcadlovému převrácení. Chaves (Chaves, 2021) ve své 

studii tvrdí, že šířka ME je spojována s větší délkou ME, plochou ME a úhly, nicméně je to jediná 

studie, která tuto hypotézu má, proto jsme i přes výsledky Chavese a jeho spoluautorů vybrali tolik 

měřených parametrů.

Závěry  z  ručního  a  grafického  měření  jsou  rozdílné,  ačkoli  parametry  byly  měřeny  na 

stejných subjektech. Můžeme se domnívat, že to je způsobeno několika rozdílnostmi v metodologii.
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Předně, učinili jsme opatření, aby rozdíl mezi levou a pravou stranou při grafickém měření 

nebyl  projevem  systematické  chyby.  Uložení  levých  kostí  v  držáku  bylo  stranově  symetrické 

s uložením pravých kostí. V rámci každého páru byly obě kosti foceny postupně, ale pořadí (pravá-

levá nebo levá-pravá) se mezi každými dvěma páry střídalo. Osvětlení bylo rovnoměrné, a tak na 

měřené hodnoty nemělo zásadní vliv.

Určitá chyba jistě vznikla kvůli vzdálenosti měřené kosti od podložky. Vzhledem k tomu, že 

obrys kosti byl zhruba 5 cm od podložky a fotoaparát byl umístěn asi 95 cm od podložky, můžeme 

čekat, že skutečné rozměry jsou ve všech případech o 5 % menší než ty měřené na fotografiích. 

Přesná velikost této chyby závisí na tvaru každé kosti a pokud by mezi tvarem levé a pravé kosti 

nebyl významný rozdíl, pak by tato chyba byla na obou stranách zcela identická. Abychom tuto 

možnou  chybu  dále  minimalizovali,  dbali  jsme  o  to,  aby  v  každém  páru  byla  u  obou  kostí 

vzdálenost od podložky stejná.

Ručně byly měřeny přímo vzdálenosti v prostoru, čili přesné uchycení a natočení kostí by 

nemělo mít na výsledky žádný podstatný vliv.

Posuvné měřítko uvádí vzdálenosti s přesností na 0,01 mm a fotografické měření mělo rozteč 

pixelů zhruba 0,05 mm. To je obojí řádově podobná a bohatě dostačující přesnost. Důležitější tedy 

bude přesnost určení měřených bodů. V případě grafického měření byly cíleně zvoleny parametry 

tvaru kosti, které lze jednoznačně zaměřit na základě dobře viditelných skutečností a pomocných 

čar. To je velký rozdíl oproti některým parametrům při ručním měření, které byly popsané podle 

anatomické struktury, ale u reálných kostí jejich přesné zaměření není často zřetelné.

Nehledě na to,  skutečná přesnost měření posuvným měřítkem bude jistě horší než setina 

milimetru, neboť kost je oproti ostrým ocelovým ramenům posuvného měřítka poměrně měkká. 

Nepřesný pohyb ruky při  umístění každého z ramen má velký vliv na měřené hodnoty.  Jednou 

z výhod měření v počítači je, že fotografie lze libovolně přiblížit a přizpůsobit přesnosti hodnotitele. 

I toto grafické měření ale bude bezpochyby zatíženo chybou ručně zadaných parametrů.

Při grafickém měření jsme využili k měření vzdáleností program, který v rámci zadaných 

parametrů  vykáže  přesné  míry.  Ovšem  zadání  parametrů  bylo  opět  prováděno  ručně.  Úprava 

obrázků  kostí  pro  finální  odebrání  měr  byla  též  prováděna  ručně.  Pokud  dochází  ke  zkreslení 

z důvodů,  že  obrázky  byly  upravovány  ručně  za  pomocí  grafického  tabletu,  pak  očekáváme 

srovnatelnou chybu i na ručně měřených parametrech, například levá i pravá kost vyžadovaly jiný 

úchop pro umožnění měření za pomocí posuvného měřítka.
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Výsledek našeho měření v souhrnu ukazuje, že tvar mediálního epikondylu na levé a pravé 

ruce je odlišný. Jediná publikace, která se doposud věnovala rozdílu ME na levé a pravé straně je 

Imamura,  (Imamura,  1995)  s  jehož  výsledky  se  lišíme,  neboť  jeho  výsledky  ukazovaly  na 

nesignifikantní  rozdíl  ve  tvaru  levého  a  pravého ME u stejného  jedince.  Chaves  a  spoluautoři 

(Chaves,  2021)  tyto  výsledky  respektovali  natolik,  že  celou  svou  studii  měřili  pouze  na 

pravostranných loktech probandů.

Přesto v rámci dosavadních studií pažních kostí, ať už z forenzních důvodů či pro zkoumání 

velikosti kostí či jejich výběžků, byla prakticky vždy vyjádřena bilaterální asymetrie (Schell, 1985; 

Sander, 2016; Perchalski, 2018), tedy její existenci jsme neměli důvod více rozporovat.  Ovšem 

žádná  z  těchto  studií  se  nevěnovala  dopodrobna  všem  námi  uvedeným  aspektům  mediálního 

epikondylu právě ve spojitosti s bilaterální asymetrií. Rovněž při zadání hesla (bilateral symmetry) 

AND (humerus)  na  portálu  PubMed.gov je  nalezeno ke  dni  3.  5.  2021 pouhých 12 publikací, 

z čehož jen jeden název publikace toto slovní spojení (bilateral symmetry) opravdu obsahoval a ze 

zbylých 11 byly čtyři studie provedené na králících, psech, želvách a ovcích.

Důvodů, proč je výskyt UNE častější levostranně,  v závislosti  na faktu,  že je pravý ME 

signifikantně větší, může být více.

Prvním důvodem by mohlo být, že větší ME znamená větší prostor ohraničený kostí pro 

průchod ulnárního nervu. Na druhou stranu, jediná hodnota bez signifikantního rozdílu je fiktivní 

plocha ulnárního sulku, tedy pokud nedošlo ke statistickému zkreslení, musel by se vliv rozdílu 

velikosti ME odrazit až v kontextu měkkých tkání či celého loketního kloubu.

Druhým důvodem může být, že při častější lateralitě vpravo v kombinaci s nutností častěji 

využívat pravou ruku i v případě dominantnosti levé ruky, levá paže bude častěji využita pro oporu, 

což často obnáší opírání levého mediálního epikondylu o tvrdou plochu při flexi v lokti. To ostatně 

jako faktor častějšího levostranného výskytu UNE ve své studii nadnesl již Ashworth (Ashworth, 

2020).

Třetím důvodem může být rozdílné uspořádání měkkých tkání, mající vliv na výskyt UNE.

7.2 Směřování problematiky UNE a budoucí vědecké práce
Z  pohledu  fyzioterapeuta  je  problematika  UNE  v  současné  době  velmi  nedostatečně 

prozkoumána. Začneme-li ze strany terapie, fyzioterapeuti mají v současné době možnost pracovat 

s pacienty po chirurgické intervenci nebo při plně rozvinuté klinické problematice UNE.
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Postchirurgickou  terapií  jsme  se  v  této  práci  nezabývali,  přestože  je  bezpochyby  velmi 

důležitá pro výslednou funkci ruky, ale ve chvíli, kdy se rýsují jiné možnosti rozvoje terapie bez 

potřeby  invazivního  řešení,  chceme  se  zabývat  spíše  konzervativní  variantou,  aby  k  nutnosti 

chirurgických výkonů docházelo méně často.

Konzervativní terapie je dosud velmi nedostatečně popsána a zkoumána. Popis terapie do 

stavu plné funkce před počátkem potíží  měla zpracovaný pouze jediná práce (Robertson, 2005) 

a výzkumy  týkající  se  konzervativní  terapie,  kterou  by  v  českých  podmínkách  prováděli 

fyzioterapeuti,  zahrnovaly  s  výjimkou  neurodynamiky  pouze  fyzikální  terapii.  Navíc  prakticky 

všechny  výsledky  nepotvrzovaly  účinnost  dané  terapie.  Nejzajímavějším  poznatkem  v  rámci 

konzervativní  terapie  je,  že  u  studie  Sverlöva (Svernlöv,  2009)  mělo  abnormální  výsledky 

elektrodiagnostiky pouze 24  % pacientů a v rámci jeho skupiny byla úprava 90 %. Tato informace 

je zvláště zajímavá v kontextu následujících odstavců.

Svernlövova definice konzervativní  terapie  je  stejná  jako definice,  kterou Padua (Padua, 

2002)  popisuje  spontánní  úpravu.  Obojí  nezahrnuje  intervenci  potom,  co  je  pacientovi 

diagnostikováno UNE, ovšem při diagnostice je člověk informován, jaký vliv na UNE má flexe 

lokte a časté opírání. Zda to můžeme považovat za spontánní úpravu není dle našeho názoru jasné. 

Optimální definice spontánní úpravy by bylo pouhé pozorování pacientů se symptomatikou UNE, 

kteří  ale  nejsou  informováni.  Přesto  by  možná  spontánní  úprava  UNE neměla  být  ve  studiích 

vynechána, jak tomu doposud většinou je, neboť v takovém případě je hodnota jakékoli na evidenci 

založené terapie nejasná.

Největší  potenciál  k  dalšímu  výzkumu  vidíme  na  poli  nedokonalé  diagnostiky  UNE. 

Diagnostika probíhá různými způsoby, které bývají i kombinovány. Prvním jsou klinické projevy, se 

kterými pacient přijde a odpovídají UNE. Často v rámci prvního vyšetření jsou provedeny klinické 

testy a pozorování příznaků. Beekman (Beekman, 2009) věnoval studii přímo spolehlivosti těchto 

testů a došel k závěru, že tyto testy jsou nedostatečné.

Následuje většinou potvrzení elektrodiagnostikou, která je nejspíše nejčastějším způsobem 

diagnostiky, až do té míry, že při porovnávaní účinků terapie byli vzati pouze probandi, kteří ji měli 

abnormální, tedy pacienti, kteří měli „pouze“ klinické příznaky, byli vyloučeni. Přitom více studií 

(Lund,  2006;  Beekman,  2009;  Nicholson,  2020;  Moser,  2006)  poukazuje  na  případy  klinicky 

jasného UNE s normální elektrodiagnostikou. Tedy můžeme prohlásit, že samotná eletrodiagnostika 

není též plně spolehlivým ukazatelem.
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Ani u diagnostiky ultrazvukem se studie neshodují, zda má větší senzitivitu ultrazvuk nebo 

elektrodiagnostika.  (Pelosi,  2019)  Nejčastěji  měřená  je  plocha  průřezu ulnárního nervu.  Studie, 

které se zabývaly dalšími parametry měřitelnými ultrazvukem u UNE pro zlepšení spolehlivosti 

vyšetření, zatím přišly na některé parametry, které jsou opět signifikantně častější u pacientů s UNE 

než u kontrolní skupiny, ale stále mají určitý překryv. (Gruber, 2010) Zde považujeme za vhodné se 

dotazovat, zda pouze nebyly objeveny parametry odhalující preklinické stadium UNE. Tuto otázku 

je vhodné pokládat i u poslední diagnostické možnosti, MRI.

Nejlepším ukazatelem u MRI (nejlepší senzitivita a specificita) je hyperintenzita ulnárního 

nervu.  Podstatné  je,  že  zvýšenou  intenzitu  signálu  mělo  v  příslušné  studii  i  20  % kontrolních 

subjektů, tudíž bez klinických obtíží. (Ayromlou, 2012) O tomto fenoménu se zmiňuje i Rhodes 

(Rhodes,  2019).  Husarik (Husarik,  2009) ve své studii  na zdravých subjektech objevil  dokonce 

u 60 % probandů vyšší intenzitu signálu. Bäumer (Bäumer, 2011) ve své publikaci též popisuje, že 

zvýšená intenzita T2 signálu je přítomná i u asymptomatických subjektů, ovšem dodává, že přesto 

je intenzita významně menší než u pacientů s mírnými a vážnými symptomy UNE. Také poukazuje 

na možnou spojitost s časným stadiem útlaku periferního nervu, které se může projevovat i různými 

alteracemi, které jsou pozorovatelné na změnách T2 signálu. Tuto ideu zmiňuje i Rhodes. (Rhodes, 

2019)

Zkoumání preklinického stadia by bylo vhodné nejen s použitím MRI ale i ultrasonografie. 

Beekman  (Beekman,  2004)  poukazuje  na  fakt,  že  ulnární  nervy  většího  průměru  byly  více 

hypoechogenické, což by poukazovalo na větší obsah vody v nervu. Ostatně Alrajeh (Alrajeh, 2018) 

zmiňuje ve své studii, že všichni pacienti s prokázaným UNE měli hypoechogenický nervus ulnaris.

Jako další  logické pokračování  vědeckých studií  bychom navrhovali  srovnání  ultrazvuku 

a magnetické rezonance u subjektů, u kterých je přítomná zvýšená intenzita signálu, zda jsou tyto 

dvě skupiny totožné. Dále by bylo logické jejich další zkoumání, včetně anatomických vlastností 

v okolí lokte. V tuto chvíli by bylo vhodné se podívat i na další potenciálně rizikové faktory UNE, 

které  se  často  vyskytovaly  i  u  zdravých  subjektů,  např.  jestli  není  významně  častější  výskyt 

zvýšeného  T2  váženého  signálu  u  asymptomatických  luxací  nervus  ulnaris.  Tyto  výsledky  by 

v konečném  důsledku  mohly  pomoci  k  objasnění,  zda  dislokace  ulnárního  nervu  má  spojitost 

s výskytem UNE nebo je čistě náhodná.

Pokud jsou asymptomatičtí lidé se zvýšeným T2 váženým signálem v preklinickém stadiu 

UNE, mohli bychom se dozvědět více z patofyziologie UNE a studovat, z jakých důvodů je toto 
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stádium pouze preklinické. Též bychom získali nové měřítko, dle kterého lze posuzovat úspěšnost 

konzervativní terapie již u asymptomatických subjektů s UNE, což by umožnilo výzkum primární 

prevence.

Pokud by se navíc ukázala možnost zjišťování preklinického stadia UNE již ultrazvukem, 

mohla by velká část těchto lidí být rovnou diagnostikována v ordinaci fyzioterapeuta, který by mohl 

navrhnout vhodný postup pro zabránění progrese UNE.

Výsledkem těchto studií by mohlo být snížení výskytu UNE v populaci díky fyzioterapii, což 

by  bylo  nepochybně  největším  možným  přínosem,  který  fyzioterapie  v  kontextu  UNE  může 

nabídnout.
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8. Závěr

Ulnární neuropatie lokte je na mnoha úrovních doposud neuzavřené téma. Teoretická část 

práce stručně shrnuje známé aspekty této problematiky a diskuse na ni navazující poukazuje na 

největší nedostatky a rozpory v doposud získaných poznatcích. Mezi ně patří nejednotnost definic 

anatomických struktur lokte, nedostatečně prostudovaný vliv jednotlivých struktur lokte a okolí na 

UNE.  Diagnostika  UNE  též  není  jednotná  a  více  studií  poukazuje  na  nízkou  spolehlivost 

jednotlivých  způsobů  diagnostiky.  Konzervativní  terapie  není  dostatečně  studována  a  popsána. 

Výhody a  rizika  jednotlivých  chirurgických  intervencí  jsou  natolik  nejasné,  že  není  všeobecně 

přijatý  a  v  praxi  zavedený způsob jejich  výběru.  V celém spektru přístupů jsou výrazně  méně 

úspěšné  než  operace  prováděné  při  nejčastější  útlakové  mononeuropatii,  syndromu  karpálního 

tunelu.

Praktická část práce se zabývala jednou ze struktur lokte, jejichž na vliv UNE nebyl doposud 

plně objasněn – mediálním epikondylem. Měřením na párových kostních preparátech byl propojen 

dosavadní výzkum, týkající se častějšího výskytu UNE levostranně bez ohledu na dominanci ruky, 

s výzkumem morfologie mediálního epikondylu. Cílem bylo zjistit, zda je ME rozdílný na pravé 

a levé  paži,  neboť  to  může  poukazovat  na  další  možnou  etiologii  nebo  potvrdit,  že  ME není 

strukturou,  kvůli  které  dochází  k  levostrannému výskytu  UNE častěji.  Konstatujeme,  že  pravý 

mediální epikondyl má větší délku, šířku, plochu a vzdálenost apex ME  – tečna trochley než levý, 

tudíž vliv jeho velikosti na vyšší levostrannou četnost UNE nemůžeme vyloučit. Tento výsledek 

může pomoci k lepšímu pochopení vzniku UNE a může být výchozím bodem k dalšímu studiu.

Právě návrhy dalších studií jsou mimo jiné obsahem diskuse, která nejenom poukazuje na 

rozpory  v  jednotlivých  výsledcích  výzkumů  (včetně  našeho),  ale  především  vyzdvihuje 

nejzajímavější  aspekty  dosavadních  výzkumů  hodných  dalšího  studia,  zejména  v  oblasti 

diagnostiky.

Pokud bychom se vydali těmito  námi navrženými cestami výzkumu, mohli bychom se ve 

výsledku přiblížit nejen pochopení etiologie UNE, ale též její terapii v preklinickém stadiu. To by 

podstatně zvýšilo šanci na uplatnění fyzioterapeutických a dalších neinvazivních léčebných přístupů 

v této problematice. 
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