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Abstrakt  

Nervus ulnaris je po nervus medianus druhým nejčastěji postiženým periferním 

nervem kompresní neuropatií. Ke kompresi nervu dochází nejčastěji v kubitálním tunelu. 

Méně často je nerv komprimován Struthersovou arkádou na paži či v Guyonově kanálu na 

zápěstí. Rešeršní část práce shrnuje poznatky z anatomie, patofyziologie a etiologie 

úžinových syndromů nervus ulnaris. Představena je rovněž problematika rizikových faktorů 

včetně vlivu pracovního prostředí a sportovních aktivit. Diagnostika spočívá v důkladném 

klinickém vyšetření a elektrodiagnostice v kombinaci s využitím moderních zobrazovacích 

metod, především diagnostického ultrazvuku a magnetické rezonance. V terapii jsou 

stručně popsány možnosti farmakologické, ortotické a chirurgické léčby. Více prostoru je 

věnováno fyzioterapeutické intervenci, která zahrnuje možnosti kinezioterapie a fyzikálně-

terapeutických metod. 

V praktické části jsou představeny kazuistiky třech pacientů s kompresí nervus ulnaris 

v odlišných anatomických úžinách. Pacienti byli klinicky vyšetřeni před terapií, 3 dny po 

terapii a kontrolně s odstupem 20 dnů po ukončení terapie. Během sledovaného období se 

všichni pacienti subjektivně i senzomotoricky zlepšili. Všichni dosáhli nejlepších výsledků 

při vyšetření 3 dny po ukončení terapie. Při kontrolním vyšetření byly získané hodnoty v 

průměru horší, než při vyšetření 3 dny po terapii, avšak subjektivní i objektivní stav 

pacientů byl nadále lepší než před zahájením terapie. 

Klíčová slova: úžinové syndromy, nervus ulnaris, Struthersova arkáda, syndrom 

kubitálního tunelu, syndrom Guyonova kanálu, klinické vyšetření, fyzioterapie, dotazník 
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Abstract  

The ulnar nerve is the second most commonly affected peripheral nerve after the 

median nerve by compression neuropathy. Nerve compression most often occurs in the 

cubital tunnel. Less often, the nerve is compressed by Struthers' arcade in the arm or in 

the Guyon's canal in the wrist. The research part of the thesis summarizes the findings of 

the anatomy, pathophysiology and etiology of ulnar nerve entrapment syndromes. The 

issue of risk factors is also discussed, including the influence of the work environment and 

sports activities. Diagnosis consists of a thorough clinical examination and 

electrodiagnostics in combination with the use of modern imaging methods, especially 

diagnostic ultrasound and magnetic resonance. Pharmacological, orthotic, and surgical 

treatment options are briefly described. More space is devoted to physiotherapeutic 

interventions, which includes the possibilities of kinesiotherapy and physical-therapeutic 

methods. 

The practical part presents case reports of three patients with compression of the ulnar 

nerve in various anatomical strains. Patients were clinically examined before therapy, 3 

days after therapy, and during the follow up after 20 days from the end of therapy. All 

patients were improved subjectively and sensorimotoricaly during the study period. All 

achieved the best results during the examination 3 days after the end of therapy. During 

the follow up after 20 days, the the obtained values were on average worse than durung 

the examination 3 days after the therapy, but the subjective and objective condition of the 

patients was still better than before the therapy. 

Keywords: entrapment syndromes, ulnar nerve, arcade of Struthers, cubital tunnel 

syndrome, Guyon’s canal syndrome, clinical examination, physiotherapy, UNEQ 

questionnaire  
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1. ÚVOD 

Úžinové syndromy jsou častou příčinou mononeuropatie loketního nervu. Ten může 

být stlačen na různých místech horní končetiny. Obvykle bývá komprimován v kubitálním 

tunelu či v Guyonově kanálu (Andrews & Kane, 2020). Syndromy obou zmíněných 

anatomických úžin mohou být různé etiologie. Na vzniku a progresi kompresní neuropatie 

se různou měrou podílí řada rizikových faktorů. Historicky je výskyt úžinových syndromů 

spojen s anatomickými predispozicemi a těžkou manuální prací. V průběhu času se 

ukázalo, že významný vliv na vznik a manifestaci těchto syndromů mají autoimunitní 

onemocnění a životní styl. V současné době se úžinové syndromy nervus ulnaris opět 

dostávají do popředí kvůli jejich prokazáné souvislosti s dlouhodobou prací na počítači 

nebo s cyklistikou, ke kterým se v současné „lockdownové“ době nuceně či dobrovolně 

obrací stále více lidí, pro mnohé z nich se stávají nutností i jednou z mála povolených 

volnočasových aktivit.   
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2. CÍLE PRÁCE A HYPOTÉZY 

Cílem rešeršní části je vyhledání, zmapování, utřídění a shrnutí nejnovějších 

publikovaných poznatků týkajících se problematiky úžinových syndromů nervus ulnaris. 

Budou prohledány odborné vědecké databáze PubMed, Web of science a portál Medvik 

se zaměřením na články publikované v letech 2014 až 2021 doplněných poznatky 

z původních historických děl. Práce bude zaměřena komplexně na kompresní neuropatie 

nervus ulnaris. Specifika jednotlivých syndromů budou probrána v jednotlivých 

podkapitolách. Výstupem bude ucelený přehled dosavadních poznatků z oblasti anatomie, 

etiologie, diagnostiky a terapie úžinových syndromů nervus ulnaris z pohledu 

fyzioterapeuta. 

 V praktické části budou prezentovány kazuistiky třech pacientů s kompresí nervus 

ulnaris na různých místech s odlišnou etiologií onemocnění. Všichni pacienti podstoupí 

v pevném pořadí vstupní vyšetření, sérii terapií, výstupní vyšetření, třítýdenní období bez 

terapie a závěrečné kontrolní vyšetření. Cílem praktické části je na tomto malém 

heterogenním vzorku pacientů s úžinovým syndromem nervus ulnaris ukázat význam, 

účinnost a důležitost cílené a pravidelné fyzioterapeutické intervence.   

Pro praktickou část byly stanoveny dvě hypotézy. 

H1) Pacienti podstupující námi vybranou konzervativní terapii se v průběhu terapie 

celkově zlepší. 

H2) Pacienti podstupující námi vybranou konzervativní terapii se v průběhu třech týdnů 

po poslední provedené terapii celkově zhorší, avšak stále budou mít lepší výsledky než při 

vstupním vyšetření. 
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3. REŠERŠNÍ ČÁST 

3. 1. Incidence úžinových syndromů loketního nervu 

Agarwal et al. uvádějí loketní nerv jako druhý nejpostiženější kompresní neuropatií po 

nervus medianus (Agarwal & al., 2019). Incidence úžinových syndromů loketního nervu 

obecně ve finské populaci je u mužů 36 případů na 100 000 obyvatel za rok. U žen činí 26 

případů na 100 000 obyvatel za rok (Hulkkonen & al, 2020). Z jiných zdrojů je známá 

rovněž četnost výskytu syndromu kubitálního tunelu v některých regionech. Ve Francii činí 

21 až 25 případů na 100 000 obyvatel za rok (Cambon-Binder, 2021). V provincii Siena 

(Itálie) má tento syndrom incidenci 25 případů na 100 000 obyvatel za rok (Mondelli & al., 

2005). Incidence syndromu Guyonova kanálu dosud nebyla publikována. Alaksenko et 

Varacallo uvádějí syndrom Guyonova kanálu jako relativně vzácný.(Aleksenko, Varacallo, 

2021).  

3. 2. Přehled anatomických poznatků 

3. 2. 1. Průběh a funkce loketního nervu  

Loketní nerv (nervus ulnaris) obsahuje nervová vlákna míšních kořenů C8, Th1 a 

nekonstantně C7. Ta po odstupu z páteřních foramin procházejí skrz plexus brachialis, 

kde jsou součástí truncus inferior a následně fasciculus medialis (Ehler & Ridzoň, 2017; 

Netter, 2012). Z něj v axile odstupuje nervus pectoralis medialis a dvojice senzitivních 

nervů horní končetiny, nervus cutaneus brachii medialis a nervus cutaneus antebrachii 

medialis (Netter, 2012). Poté se fasciculus medialis rozdělí ve fossa axillaris za úrovní 

musculus pectoralis minor na radix medialis, nervi mediani a nervus ulnaris (Athlani & al., 

2020; Netter, 2012). 

V proximální části paže probíhá loketní nerv v předním svalovém kompartmentu 

posteromediálně od arteria brachialis (Agarwal & al., 2019). Na pomezí střední a dolní 

třetiny horní poloviny paže prochází skrz mediální intermuskulární septum do zadního 

svalového kompartmentu, kde probíhá společně s arteria collateralis ulnaris superior 

v těsné blízkosti humeru a caput mediale musculi tricipitis brachii (Athlani & al., 2020; 

Ehler & Ridzoň, 2017). Právě blízký vztah loketního nervu s mediální hlavou trojhlavého 

svalu pažního vedl od 18. století některé autory k tezi, že je musculus triceps brachii 

inervován rovněž loketním nervem. Pascault-Font et al. potvrdili, že nervová větev pro 

inervaci caput mediale musculi tricipitis brachii z nervus radialis se skutečně u některých 

jedinců může ve svém průběhu na paži připojit k loketnímu nervu, avšak svazky (fascikly) 
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obou nervů mají své vlastní obaly (perineuria) a nervová vlákna se tak mezi sebou 

nemohou mísit (Pascault-Font & al., 2013). 

V distální třetině paže prochází loketní nerv pod tzv. Struthersovou arkádou („Arcade 

of Struthers“), zesíleným aponeurotickým pásem napjatým mezi mediálním 

intermuskulárním septem a caput mediale musculi tricipitis brachii (Andrews & al., 2018). 

Za mediálním epikondylem humeru vstupuje nerv do sulcus nervi ulnaris. Zde vydává rami 

articulares senzitivně inervující oblast loketního kloubu. Po průchodu pod aponeurotickým 

začátkem musculus flexor carpi ulnaris, v anglojazyčné literatuře uváděném jako 

„Osbornův vaz“ (Osborn’s ligament), vstupuje loketní nerv do kubitálního tunelu, v němž 

prochází mezi caput humerale a caput ulnare musculi flexoris carpi ulnaris (Andrews & al., 

2018). Na předloktí probíhá mezi musculus flexor carpi ulnaris a musculus flexor digitorum 

profundus. Oba tyto svaly rovněž inervuje, u druhého jmenovaného však pouze jeho 

mediální část pro čtvrtý a pátý prst. V distální třetině předloktí vydává loketní nerv dvě 

senzitivní nervové větve, ramus palmaris nervi ulnaris, inervující mediální část palmární 

plochy zápěstí, a ramus dorsalis nervi ulnaris inervující dorzální stranu mediálních 2,5 

prstu kromě jejich distálních článků. (Holek & al., 2009; Netter, 2012). 

 

 

Obrázek 1. Schéma větvení loketního nervu (Holek & al., 2009) 
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Po průchodu předloktím vstupuje loketní nerv skrz canalis ulnaris, nazývaný též 

Guyonův kanál, do dlaně (Bordes & al., 2020). Ještě v kanálu nebo po výstupu z něj se 

nerv dělí na čistě motorický ramus profundus nervi ulnaris inervující musculus adductor 

pollicis, caput profundum musculi flexoris pollicis brevis, svaly hypothenaru, musculi 

interossei palmares at dorsales a musculi lumbricales tertius at quartus, a smíšený ramus 

superficialis nervi ulnaris inervující musculus  palmaris brevis a palmární stranu 

mediálního 1,5 prstu včetně jejich dorzálních ploch distálních článků (Agarwal & al., 2019, 

Holek & al., 2009). 

     3. 2. 2. Anatomické úžiny loketního nervu  

Loketní nerv může být ve svém průběhu komprimován v predispozičních místech 

označovaných jako anatomické úžiny. Tubbs et al ve své práci zmiňují šest úžin, v nichž 

může dojít k utlačení tohoto nervu. Jedná se o tato místa: 1) Struthersova pasáž pod 

Struthersovou arkádou, 2) místo těsně proximálně od epicondylus medialis humeri, 

3) sulcus nervi ulnaris, 4) kubitální tunel, 5) místo výstupu loketního nervu z musculus 

flexor carpi ulnaris a 6) Guyonův kanál (Tubbs & al., 2011).  

3. 2. 2. 1. Struthersova pasáž 

Struthersova pasáž (obr. 2) je muskuloaponeurotický kanál v distální třetině paže, 

který představuje důležité místo zachycení či stlačení loketního nervu (Caetano & al., 

2017). Kanál je z ventrální strany ohraničen intermuskulárním septem, dorzolaterálně 

mediální hlavou trojhlavého svalu pažního a mediálně je kryt Struthersovou arkádou 

(Andrews & al., 2018). Tu jako prví popsali Kane et al. v roce 1973, když tuto strukturu 

identifikovali u 70% pitvaných končetin (Caetano & al., 2017). Přestože Qattan a Murray 

dospěli k podobným výsledkům (Caetano & al., 2017), Tubbs et al. Identifikovali tuto 

strukturu u 87% kadáverů (Tubbs & al., 2011) a Caetano et al. ji potvrdili u všech 40 

pitvaných paží (Caetano & al., 2017), někteří autoři stále zpochybňují její existenci a 

navrhují, aby se od definice Struthersovy arkády upustilo (Bartels, Grotenhuis & Kauer, 

2003;; Staples & Calfee, 2017). 

3. 2. 2. 2. Sulcus nervi ulnaris a oblast mediálního epikondylu humeru  

Sulcus nervi ulnaris je povrchový žlábek mezi mediálním epikondylem a trochleou 

humeri. Loketní nerv je v tomto místě kryt pouze kůží stejně jako při průchodu přes 

epicondylus medialis humeri (Ehler & Ridzoň, 2017).  
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3. 2. 2. 3. Kubitální tunel 

Kubitální tunel je fibromuskulární kanál, jehož dno tvoří mediální kolaterální vaz a 

kloubní pouzdro (Granger & al., 2017). Ventrálně je ohraničen mediálním epikondylem 

pažní kosti a caput humerale musculi flexoris carpi ulnaris, dorzálně olecranem a caput 

ulnare musculi flexoris carpi ulnaris. Obě svalové hlavy se distálním směrem k sobě 

přibližují a zužují tak kubitální tunel (Andrews & al., 2018). V roce 1957 popsal Geoffrey 

Vaughan Osborne pás vláknité tkáně pojmenované na jeho počest Osbornův vaz (obr. 2). 

Ten se rozprostírá mezi oběma hlavami musculus flexor carpi ulnaris a jejich kostěnými 

úpony a tvoří tak trojúhelníkovitý strop kubitálního tunelu (Granger & al., 2017). 

Alternativně může být tato tkáň překryta nebo nahrazena abnormálním svalem anconeus 

epitrochlearis, který bývá považován za doplňkovou příčinu komprese loketního nervu 

(Andrews & al., 2018). Tento sval je přítomen zhruba u 10% kadáverů a často je 

oboustranný (Ehler & Ridzoň, 2017).  

 

Obrázek 2. Průběh loketního nervu v oblasti lokte (Bhimji S. in Range & Samra, 2021) 

3. 2. 2. 3. 1. Dynamika kubitálního tunelu 

Útlak loketního nervu v kubitálním tunelu bývá často spojován s flexí v lokti. Při 60° 

flexe se začíná natahovat retinakulum tvořené Osbornovými vazy. S rostoucí flexí lokte 

nad 90° se snižuje výška a průřez tunelu, přičemž maximální nervová komprese nastává 

při 135° flexe (James & al., 2011). Průřez tunelu se změní z vejcového na lichoběžníkový 

a jeho plocha se zmenší zhruba o 30 % až 40% (Staples & Calfee, 2017). Gelberman et 
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al. se zabývali závislostí hodnoty intraneurálního a extraneurálního tlaku na velikosti úhlu 

flexe v loketním kloubu (obr. 3). Zjistili, že hodnoty obou tlaků s rostoucí flexí lokte od 0 do 

45° mírně klesají a zhruba při flexi 50° dosahují nejnižších hodnot. S přibývající flexí 

začínají hodnoty obou tlaků opět narůstat. Od 70° flexe narůstá průměrný intraneurální tlak 

rychleji a při flexi 130° je v průměru o 45 % vyšší než průměrný extraneurální tlak 

(Gelberman & al., 1998). Strmý nárůst intraneurálního tlaku při flexi v lokti nad 70° je 

zřejmě zapříčiněn trakcí loketního nervu. Ačkoliv přesný mechanismus komprese 

loketního nervu při jeho průchodu kubitálním tunelem není přesvědčivě stanoven 

(Gelberman & al., 1998), dá se předpokládat, že nastává kombinací výše zmíněných 

faktorů způsobujících stlačení fasciklů a nervových vláken (James & al., 2011). Nejčastější 

lokalizací dynamické komprese loketního nervu je místo výstupu nervu z musculus flexor 

carpi ulnaris na předloktí (obr. 2 – struktura c) (Andrews & al., 2018). 

 

Obrázek 3. Graf závislostí intraneurálního a extraneurálního tlaku v kubitálním tunelu na velikosti 

úhlu flexe v loketním kloubu (Gelberman & al., 1998) 

3. 2. 2. 4. Guyonův Kanál 

Guyonův kanál je fibrokostní tunel na anteromediální straně zápěstí, který byl poprvé 

popsán Jeanem Casimirem Felixem Guyonem v roce 1861 (Depukat & al., 2017). Jedná 

se o úzkou štěrbinu mezi os pissiforme (ulnárně) a hamullus ossis hamati (radiálně). 

Dorsálně naléhá na retinaculum musculorum flexorum a palmárně jej kryje musculus 
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palmaris brevis. Společně s loketním nervem prochází Guyonovým kanálem arteria 

ulnaris. (Aleksenko & Varacallo, 2021; Depukat & al., 2017). 

3. 2. 3. Cévní zásobení loketního nervu 

Počáteční průlomy v chápání přívodu krve do periferních nervů jsou připisovány Siru 

Sydney Sunderlandovi, který prokázal, že vztahy mezi zdrojovými tepnami a periferními 

nervy jsou relativně konzistentní. Podle Koehlera et al. je loketní nerv ve svém průběhu 

zásobován větvemi pěti různých cév, které jej perforují celkem na 12 až 15 místech. 

V proximální třetině paže je nerv vyživován brachiální tepnou, ve střední třetině artérií 

colateralis ulnaris superior a v distální třetině artérií collateralis ulnaris inferior. V oblasti 

mediálního epikondylu je zásobován artérií recurens ulnaris anterior a na předloktí artérií 

ulnaris. V kubitálním tunelu (v délce asi 4 cm) nebyly identifikovány žádné cévní 

perforátory, stejně jako v Guyonově kanálu a ve vzdálenosti 1,5 cm proximálně od něj. 

Pochopení tohoto konceptu může poskytnout představu o možné lokální atrofii nervu 

v případě nedostatečnosti či neprůchodnosti jedné z výše jmenovaných zásobovacích cév 

(Koehler & al., 2018; Sunderland, 1945a). 

Vedle výše popsané vnější (extraneurální) vaskularizace existuje i vnitřní (itraneurální) 

vaskularizace (viz kapitola 3. 2. 4. Struktura loketního nervu). Oba typy se do značné míry 

doplňují díky jejich mnohonásobným spojením. Jejich význam spočívá v přenosu 

nervových impulsů zajištěním iontové výměny, endoneurální osmolarity a nutričního 

metabolismu nervových vláken (Allieu & Amara, 2002). 

3. 2. 4 Struktura loketního nervu 

Loketní nerv je smíšený periferní nerv obsahující senzitivní i motorická nervová vlákna. 

Motorická vlákna jsou výběžky (axony) alfa či gama buněk v míše a vycházejí z předních 

míšních rohů. Tato eferentní vlákna vedoucí k inervovaným svalům se ve foramen 

intervertebrale spojují se senzitivními (aferentními) vlákny jdoucími ze všech  struktur 

inervovaných daným nervem do zadních míšních rohů (Druga, Grim & Smetana, 2013). 

Většina nervových vláken je obalena Schwannovými buňkami, které je myelinizují, čímž 

jim poskytují ochranu. Myelinová vrstva je pravidelně přerušena Ranvierovými zářezy 

podstatnými pro vedení akčního potenciálu (Patel & al., 2020). Jednotlivá nervová vlákna 

jsou obalena endoneuriem a shlukují se do fasciklů obklopených perineuriem. Ty jsou 

pomocí epineuria vázány do nervového kmene. Vnitřní epineurium obsahuje komplexní 

mikrovaskulární síť, která plní důležitou roli při hojení a opravě nervu (Yan & al., 2019).  
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3. 2. 5. Topografie intraneurálního uspořádání loketního nervu 

Vnitřní topografické uspořádání loketního nervu se může podílet na vzniku a projevech 

úžinových syndromů. Toto uspořádání není konstantní. Liší se mezi různými jedinci, i mezi 

oběma končetinami v rámci jednoho těla. Mioton et al. zkoumali na sedmi kadáverech 

mikroanatomickou strukturu loketního nervu na jeho proximálním konci v místě výstupu 

z plexus brachialis. Zjistili, že v tomto místě obsahuje průměrně 11 fasciklů s výrazným 

rozptylem hodnot mezi jednotlivými kadávery. U třech z nich zjistili podstatný rozdíl mezi 

levostranným a pravostranným nervem (tabulka 1). Vysoký stupeň variability objevili 

rovněž v somatotopickém uspořádání motorických axonů. Ty byly rovnoměrně rozloženy 

pouze u dvou kadáverů. U ostatních pěti byly rozmístěny zcela náhodně. (Mioton & al., 

2019). Intraneurální topografie ulnárního nervu během průběhu na paži není přesně 

známa, protože v minulosti byla malá potřeba ocenit tuto mikroanatomii. Sir Sydney 

Sunderland v roce 1945 analyzoval průřezy nervů lidské paže za účelem rekonstrukce 

podélného průběhu fasciklů. Nenalezl však žádný konstantní či charakteristický vzor pro 

jakýkoliv nerv. Touha lépe porozumět uspořádání fasciklů se postupně vyvíjí se 

zaváděním cílené svalové reinervace (Mioton & al., 2019; Sunderland 1945b). 

Tabulka 1. Počet fasciklů obsažených ve smíšených nervech paže v místě jejich odstupu 

z brachiálního plexu (u nervus medianus v místě splynutí obou kořenů) u jednotlivých 

kadáverů (Mioton & al., 2017) 

 

 

V předloktí je vnitřní struktura nervu mnohem probádanější. Sunderland lokalizoval 

fascikuly nervových větví přibližně v distálních 9 cm nervu. Ty poté sledoval proximálně 

v jejich intraneurálním průběhu dalších 16 cm než se vlákna z různých větví rozptýlila a 

prolnula mezi sebou (Sunderland, 1945b). Průřezové fascikulární studie prokázaly, že 
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fascikly tvořící motorické větve ulnárního nervu je možné intraneurálně zmapovat v délce 

až 7 cm proximálně od odstupu dané motorické větve, dokud nedojde k promíchání vláken 

s vlákny jiných svazků (Watchmaker, Lee & Mackinnon, 1994). Na úrovni mediálního 

epikondylu humeru se počet fasciklů obvykle sníží a vznikne jeden velký svazek, což 

znemožní pokračování v mapování proximálním směrem dále na paži (Sunderland, 1945b; 

Watchmaker, Lee & Mackinnon, 1994).  

Mioton et al. dále zjistili, že nervus ulnaris na úrovni odstupu z brachiálního plexu 

sestává pouze ze 13,1 % motorických vláken, což je na dané úrovni zhruba dvakrát méně 

než u nervus radialis a čtyřikrát méně než u nervus medianus. Milton et al. se domnívají, 

že nízké procento motorických axonů kvantifikovaných v ulnárním nervu, může vysvětlit 

obecně špatné výsledky motorického zotavení po reparaci nebo dekompresi ulnárního 

nervu, které publikovala řada autorů. (Gaul, 1982; Mioton & al., 2019; Nouraei 2015; 

Rosén & Lundborg 2001; Vordemvenne & al. 2007). 

3. 3. Patogeneze úžinových syndromů loketního nervu 

Komprese a trakce jsou nejčastější mechanické faktory podílející se na úžinových 

syndromech loketního nervu (Allieu & Amara, 2002). Ke kompresi nejčastěji dochází 

zvýšeným objemem struktur uložených kolem nervu v rigidních fibrokostních kanálech. 

Dále zmenšením průřezu tunelu nebo v důsledku poruchy struktury či hypertrofie nervu 

(Kolář & al., 2009) Patofyziologický proces při kompresi nervu zahrnuje změnu axonálních 

přenosů a nervové vaskularizace. Je-li endoneurální vaskularizace narušena tlakem 

větším než 30 mmHg nebo prodloužením nervu o více než 15%, dochází 

k subperineurálnímu edému a hypertrofii nervových vláken, které dále zvyšují intraneurální 

tlak. Tento proces může vést až k demyelinizaci a axonální ztrátě (Allieu & Amara, 2002; 

Dy & Mackinnon, 2016). 

3. 3. 1. Obecná klasifikace poškození periferního nervu 

Klasifikaci poranění periferních nervů zavedl jako první v roce 1943 Sir Herbert 

Seddon, který definoval tři typy porškození podle jejich závažnosti: neurapraxii, 

axonotmézu a neurotmézu (Sedon, 1943). Jeho třístupňová klasifikace se používá 

dodnes. Neurapraxie označuje poškození motorických i smyslových funkcí, při níž dochází 

k dočasné ztrátě myelinového obalu, nedochází však ke ztrátě axonu. V důsledku 

demyelinizace dochází k narušení vedení nervového impulzu. Při axonotméze dochází 

k poškození axonů, avšak krycí pojivová tkáň tvořící endoneurium, perineurium a 
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epineurium zůstává z většiny či zcela zachována. Nejzávažnější formou poškození 

periferního nervu je neurotméza. Dochází při ní k rozsáhlému poškození axonů, 

myelinového obalu i prvků pojivové tkáně. Axonální růst je u tohoto typu nedostatečný, a je 

tedy nezbytná chirurgická oprava (Kamble, Shukla & Bhat, 2019; Kaya & Sarikcioglu, 

2015). 

Sunderland dále rozčlenil Seddonovy tři typy poranění do pěti kategorií podle 

závažnosti poškození. Poškození prvního stupně je ekvivalentní Seddonově neurapraxii. 

Poranění druhého, třetího a čtvrtého stupně jsou ekvivalentní Seddonově axonotméze, 

přičemž rozdílem mezi nimi je stupeň poškození mezenchymu nervu. Poranění pátého 

stupně je ekvivalentní Seddonově neurotméze (Kamble & al., 2019; Kaya & Sarikcioglu, 

2015). 

Počáteční klinické stádium změny nervové funkce u úžinového syndromu loketního 

nervu odpovídá stádiu neurapraxie, které je rychle regresní a symptomy odezní několik 

hodin až dní po uvolnění nervu. Při těžkých kompresích dochází k přerušení axonu 

srovnatelnému s axonotézou. K neurotmezi dospěje úžinový syndrom jen velmi zřídka 

(Allieu & Amara, 2002). 

3. 3. 2. Obecná klasifikace úžinových syndromů 

Úžinové syndromy lze rozdělit dle patogeneze na primární (idiopatické) a sekundární. 

U primární formy se nevyskytují žádné získané morfologické abnormality. Tato forma 

může být způsobena luxací nervu, svalovou hypertrofií či přítomností abnormálních svalů, 

vazů, či kostěných struktur. Pro sekundární formu jsou charakteristické expanzivní 

patologické procesy zabírající prostor, zejména traumatické i netraumatické kloubní 

změny, zesílení a aneuryzmata cév, nádory, cysty či zánětlivé procesy (Assmus & al., 

2011).  

Syndromy lze dále dělit na statické (trvalé) a dynamické (přechodné). Dynamická 

ischemie je zapříčiněna přechodným snížením perfuze nervu v závislosti na poloze 

končetiny (Dy & Mackinnon, 2016).  

3. 4. Etiologie úžinových syndromů loketního nervu 

Etiologie úžinových syndromů loketního nervu je považována za multifaktoriální 

(Hulkkonen & al., 2019). Z hlediska léčebné rehabilitace se na etiologii úžinových 

syndromů zásadním způsobem podílí pohybový aparát, jehož přetěžováním dochází 

k patologické aktivaci svalových skupin a redistribuci svalového tonu. Většinou se tak děje 
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na podkladě chybného řízení motoriky (Kolář & al., 2009). Vznik a manifestaci úžinových 

syndromů dále ovlivňuje genetika, životní styl, pracovní prostředí, traumata, interní 

onemocnění či nádorová bujení a opomenout nelze ani iatrogenní zásahy do organismu. 

Nejčastější příčiny komprese v jednotlivých anatomických úžinách jsou odlišné (Agarwal & 

al, 2019; Ehler & Ridzoň, 2017)  

3. 4. 1. Komprese ve Struthersově pasáži 

Komprese v tomto místě může být způsobena variabilní kostěnou strukturou 

processus entepicondylicus, hypertrofií caput mediale musculi tricipitis brachii či rigidní 

nebo zesílenou Struthersovou arkádou (Ehler & Ridzoň, 2017). Dynamická ischemie v této 

oblasti souvisí s extenzí v loketním kloubu a je způsobena izometrickou kontrakcí caput 

mediale musculi tricipitis brachii (Ehler & Latta, 2008).  

3. 4. 2. Komprese v sulcus nervi ulnaris 

Ke kompresi v tomto místě dochází většinou z vnějších příčin přitlačením nervu na 

kostěnou strukturu, například těsným sádrovým obvazem nebo dlouhodobým uložením 

předloktí v supinační poloze a nedostatečným podložením lokte na operačním sále během 

operací v celkové anestezii (Ehler & Ridzoň, 2017; Podnar, 2021). Častou příčinou jsou 

rovněž traumata loketního kloubu (Agarwal & al., 2019; Ehler & Ridzoň, 2017). Po úrazu 

může dojít k uskřinutí ulnárního nervu volně se pohybujícím tělesem v sulcus nervi ulnaris 

(Florian & Vachal, 1963) V tomto místě je loketní nerv rovněž náchylný k subluxaci 

(Childresova luxace typu A) či dislokaci (Childresova luxace typu B). Důvodem luxace 

může být mělký žlábek, vrozená laxicita či slabost okolních vazů. Nejvíce náchylné 

k dislokaci nervu jsou děti ve věku od šesti do deseti let. Samotná luxace nervu většinou 

nevede k poškození nervu, ten je však více exponován zevní kompresi. (Bordes & al., 

2020). Pokud se navíc nerv ve žlábku tře, může dojít k jeho traumatizaci, edému a 

následné hypertrofii, které vedou k jeho kompresi v úzkém kanálu (Ehler &Ridzoň, 2017). 

3. 4. 3. Komprese v kubitálním tunelu 

Častou příčinou komprese v této lokalitě je zesílený, či příliš tuhý Osbornův vaz. Jeho 

význam však bývá v diagnostice často přeceňován a často bývá chybně označen za 

původce komprese způsobenou jinou strukturou. Dalšími příčinami jsou ganglia, lipomy, 

epidermoidní cysty či hypertonus musculi flexoris carpi ulnaris (Ehler & Ridzoň, 2017). 

Komprese bývá často dynamické povahy a je ovlivňována flexí a extenzí v lokti či supinací 

a pronací předloktí (Allieu & Amara, 2002) 
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3. 4. 4. Komprese v Guyonově kanálu 

Nejčastější příčinou syndromu Guyonova kanálu jsou ganglia vycházející 

z triquetrohamátových, pisotriquetrálních či ulnokarpálních kloubů. Dalšími možnými 

příčinami jsou aneurysmata či trombóza ulnární tepny, anomální hypothenarové svalstvo 

zasahující do ulnárního kanálu či lipomy. Z traumatických příčin je nejčastějším původcem 

komprese fraktura hammulus osis hamati (Earp & al., 2014). 

3. 5. Klinické projevy úžinových syndromů loketního nervu 

Příznaky úžinových syndromů loketního nervu mohou mít rychlý nástup (Davis & 

Kane, 2021). Podle místa a mechanismu komprese mohou zahrnovat senzitivní i 

motorické deficity (Andrews & al., 2018; Assmus & al., 2011). Pacienti obecně popisují 

brnění nebo necitlivost čtvrtého a pátého prstu. Příznaky obvykle začínají přerušovaně a 

jsou intenzivnější během spánku či po probuzení. S progresí syndromu se hypestézie a 

akroparestézie začínají vyskytovat i během dne. Poruchy motorické inervace se projevují 

neohrabaností a svalovou slabostí prstů ruky (Dy & Mackinnon, 2016). Pacienti udávají 

typické příznaky, jako je neschopnost otočit klíčem v zámku, otevřít PET láhev, udržet 

tužku při psaní či dostatečnou silou stisknout a udržet násadu ručního nářadí. 

V závažnějších případech může dojít k atrofii denervovaných svalů a vzniku kontraktur 

prstů, především malíčku a prsteníčku. Klinický obraz tohoto postižení se označuje jako 

„ulnární drápovit ruka“ (obr. 4) v anglojazyčné literatuře nazývaná „claw hand“ (Andrews & 

al., 2018; Ehler & Ridzoň, 2017). Dalšími popisovanými, avšak méně specifickými příznaky 

jsou bolest a ztuhlost kloubů, pocit „lepenkové“ kůže, či hluboká svalová bolest. (Allieu & 

Amara, 2002). 

 

Obrázek 4. Tzv. „ulnární drápovitá ruka“ (Mobilephysiotherapyclinic.in, 2020) 
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3. 5. 1. Klinický obraz syndromu kubitálního tunelu 

Projevy stlačení loketního nervu ve Struthersově kanálu, sulcus nervi ulnaris a 

kubitálním tunelu se vyznačují smíšeným senzitivně-motorickým deficitem v celé inervační 

oblasti loketního nervu. Rozlišení místa komprese podle symptomů je prakticky nemožné 

(Vodvářka, 2005). Z tohoto důvodu se komprese v těchto třech místech často souhrnně 

označují jako syndrom kubitálního tunelu (Andrews & al., 2018; Staples & Calfee, 2017), 

Kromě obecných příznaků syndromů loketního nervu, se u syndromu kubitálního tunelu 

objevují bolesti a palpační citlivost v oblasti mediálního epikondylu humeru (Ehler & 

Ridzoň, 2017). Pokud se příznaky manifestují nebo zhoršují při činnostech s opakující se 

dlouhodobou flexí v lokti (telefonování, sport), nasvědčuje to syndromu kubitálního tunelu, 

který se s flexí lokte stlačí a sevře nerv. Běžné bývají rovněž stížností pacientů na noční 

parestézie způsobující probuzení, jelikož mnoho lidí spí s flektovanými lokty (Andrews & 

al., 2018).  

3. 5. 1. 1. Klasifikace závažnosti  

K hodnocení závažnosti syndromu kubitálního tunelu se nejčastěji používají Dellonova 

klasifikace a modifikovaná klasifikace podle McGowenové. Obě klasifikace rozdělují 

pacienty do skupin 1 až 3 dle vykazovaných symptomů. Podle Dellona je typ 1 definován 

mírnými subjektivními smyslovými příznaky bez objektivní ztráty dvoubodové diskriminace 

či svalové atrofie. Typ 2 je definován oslabením stisku ruky bez svalové atrofie. Typ 3 je 

charakterizován nemožností překřížení prstů. Podle McGowanové je typ 1 shodný s typem 

1 a typ 2A s typem 2 dle Dellona. Typ 2B vykazuje svalovou atrofii se svalovou silou menší 

nebo rovnou 3 dle svalového testu podle Jandy (viz kapitola vyšetření motoriky). Typ 3 je 

charakterizován těžkou atrofií a senzitivními poruchami (Staples & Calfee, 2017). 

3. 5. 2. Klinický obraz komprese loketního nervu v Guyonově kanálu 

Příznaky stlačení loketního nervu v Guyonově kanálu mohou být čistě senzitivní, čistě 

motorické nebo smíšené (Aleksenko & Varacallo, 2021). Rozhodujícím faktorem je 

lokalizace komprese. Shea a McClain v roce 1969 navrhli klasifikaci úžinového syndromu 

Guyonova kanálu do tří typů na základě místa stlačení nervu či jeho větví (Maroukis & al., 

2015).  

Typ I se vyskytuje nejproximálněji a označuje kompresi smíšeného nervového kmene 

před rozdělením na ramus superficialis a ramus profundus a projevuje se smíšenou 

senzitivně motorickou poruchou v inervační oblasti zmíněných nervových větví (viz 
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kapitola 3. 2. 1. Průběh a větvení loketního nervu) Typ II je charakterizován kompresí 

motorické větve (ramus profundus). Dochází k oslabení až atrofii inervovaných svalů, čití 

však zůstává plně zachováno. Jedná se o čistě motorický deficit. Typ III je charakterizován 

kompresí smíšené větve (ramus superficialis). Dochází k poruše čití a denervaci musculus 

palmaris brevis. Vzhledem k zanedbatelné funkci tohoto svalu se postižení této větve 

projevuje jako čistě senzitivní deficit (Holek & al., 2009; Maroukis & al., 2015). 

3. 6. Diagnostika úžinových syndromů loketního nervu 

Diagnostika úžinového syndromu loketního nervu se opírá především o odběr 

anamnézy, fyzikální vyšetření, elektrofyziologickou diagnostiku a zobrazení pomocí 

zobrazovacích metod. Cílem diagnostiky je potvrzení či vyloučení kompresní neuropatie 

s vyloučením ostatních patologií projevujících se stejnými nebo podobnými příznaky (viz 

kapitola 3. 6. 3. Diferenciální diagnostika). V případě potvrzení diagnózy je nezbytné 

zjištění úrovně a závažnosti léze (Allieu & Amara, 2002; Kolář & al., 2009).  

3. 6. 1. Anamnéza 

Odběr anamnézy je velmi důležitý pro další průběh vyšetření. Dotazujeme se na dobu 

trvání poruchy, přítomnost parestézií a motorického deficitu. Důležitou roli hraje věk, 

pohlaví, pracovně sociální anamnéza, související obecné patologické stavy a další rizikové 

faktory (Allieu & Amara, 2002). 

3. 6. 1. 1. Rizikové faktory  

Etiologie komprese loketního nervu je považována za multifaktoriální. Mezi uznané 

rizikové faktory patří biomechanické expozice, mužské pohlaví, vysoký i nízký index 

tělesné hmotnosti (BMI), systémová metabolická onemocnění, jako je diabetes mellitus či 

autoimunitní záněty, hypotyreóza, onemocnění ledvin, kouření nebo abúzus alkoholu 

(Hulkkonen & al., 2019). Úžinové syndromy loketního nervu bývají často profesního 

původu. Syndrom kubitálního tunelu je po syndromu karpálního tunelu druhou nejčastější 

profesní mononeuropatií. Na třetím místě je syndrom Guyonova kanálu. Z ergonomického 

hlediska se na vzniku komprese účastní jednostranná, nadměrná dlouhodobá zátěž, 

vibrace, chlad a další fyzikální jevy (Ehler & Latta, 2008).  

3. 6. 1. 2. Syndrom kubitálního tunelu profesního původu 

Zvýšený výskyt syndromu kubitálního tunelu byl popsán u dělnických profesí 

(betonářů, podlahářů, kovodělníků, těžařů, čističů podlah a dalších) nebo u úředníků, 
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grafiků, programátorů a dalších profesí často používajících počítač, kreslení či psaní rukou 

(Jackson & al., 2019). Omejec et Podnar si povšimli, že u dělnických profesí dochází u 

většiny případů k zachycení nervu distálně od epicondylus medialis humeri, kdežto u 

„kancelářských“ profesí se ve většině případů jedná o zachycení nervu proximálně od této 

struktury (Omejec & Podnar, 2016).  

Podle Matulové a Párala jsou nejohroženější skupinou pracovníků kuliči neboli brusiči 

olovnatého skla a křišťálu. Brusič stojí před vertikálním brusem. V rukou drží broušený 

předmět, který přitlačuje k brusu. Horní končetiny jsou flektované v lokti a opřené loktem či 

předloktím o okraj dřevěné nádoby, do níž stéká voda chladící brus. Z hlediska 

etiopatogeneze zde hrají roli: dlouhá expozice zevně působícímu tlaku při flektovaném 

opřeném lokti, zvýšené napětí v nervu, frikce (tření nervu o mediální epykondyl humeru), 

získané změny (artróza, gangliom) či vrozené anomálie. Syndrom kubitálního tunelu se po 

pěti letech práce v oboru vyskytuje u 60 % a po třiceti letech expozice u 80 % kuličů. 

Zvláštností této profese oproti ostatním je, že bývají častěji postiženy ženy než muži.  

Hlášených případů syndromu kubitálního tunelu u kuličů v České republice od 90. let 20. 

století výrazně ubývá, a to jak vlivem preventivních opatření, tak především výrazným 

poklesem počtu brusičů a rušením skláren (Matulová & Pára, 2009).  

3. 6. 1. 3. Syndrom Guyonova kanálu profesního původu 

Výskyt syndromu Guyonova kanálu je spojen s přetěžováním ruky a tlakem nástrojů 

na ni. Nejvíce ohroženi jsou řezníci, obsluha strojů či pracovníci v pásové výrobě (Ehler & 

Latta, 2008). 

3. 6. 1. 4. Rizikové faktory u sportovců 

Kompresní neuropatie u sportovců bývá způsobena svalovým hypertonem nebo 

nevhodnou biomechanikou při provádění danné činnosti (Norkus & Meyers, 1994). Loketní 

nerv může být utlačen či iritován hypertrofickou mediální hlavou musculus triceps brachii 

v oblasti Struthersovy arkády nebo anatomickou variací úponu téhož svalu, který poté 

může zasahovat do sulcus nervi ulnaris. Toto postižení je typické pro kulturisty, vzpěrače a 

sportovce vykonávající opakované pohyby paží při extendovaném předloktí proti odporu, 

jako jsou běžci na lyžích či tenisté (Ehler & Latta, 2008). Syndrom kubitálního tunelu je ve 

zvýšené míře hlášen u sportovců, vykonávajících vrhací pohyb, jako jsou atleti závodící ve 

vrhačských disciplínách, nadhazovači v baseballu či hráčů šipek (Quinn & al., 2018). 
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Syndrom Guyonova kanálu se ve zvýšené míře objevuje u sportovců přetěžujících zápěstí 

především cyklistů, motocyklistů a vzpěračů (Ehler & Latta, 2008; Coraci & al., 2018).  

K subluxaci či dislokaci loketního nervu v lokti jsou náchylní sportovci provádějící 

opakované pohyby horní končetinou proti odporu při současné flexi v ramenním kloubu 

větší než 120°. Jedná se především o badmintonisty, volejbalisty či skokany o tyči (Norkus 

& Meyers, 1994; Özbek & al., 2006; Quinn & al., 2018).  

3. 6. 2. Fyzikální vyšetření 

Základním fyzikálním vyšetřením při podezření na kompresi loketního nervu je 

neurologické vyšetření. To by mělo obsahovat aspekční a palpační zhodnocení horních 

končetin, provedení provokačních testů, vyšetření čití a motoriky. Důležitým doplňujícím 

vyšetřeními je cévní vyšetření, vzhledem k tomu, že jednou z příčin komprese loketního 

nervu jsou trombózy a aneuryzmata cév probíhajících v anatomické úžině společně 

s nervem (Earp & al., 2014; Kolář & al., 2009). 

3. 6. 2. 1. Vyšetření aspekcí a palpací 

Vyšetřovaná horní končetina by měla být zkontrolována pohledem (aspekcí) a 

pohmatem (palpací). Vyšetření by mělo být oboustranné a srovnávací, a to jak 

u oboustranného, tak i jednostranného postižení. Pohledem můžeme odhalit výrazné 

deformity, jako je pro postižení loketního nervu typická hypotrofie interosseálních svalů 

(zejména prvního dorzálního), dermografické změny, či neobratnost ruky. Prohmatání 

končetiny slouží k detekci známek traumatu, otoků, anatomických anomálií, či svalové 

hypotrofie (Andrews & al., 2018). Průběh celého nervu je hmatatelný, což umožňuje snáze 

palpovat potenciální kompresivní hmotu. Dislokace (luxace) nervu se zjišťuje tak, že se 

pacient vyzve, aby se ohnul a natáhl (extendoval) ruku v lokti, zatímco vyšetřující palpuje 

nerv v drážce, převážně v sulcus nervi ulnaris (Cambon-Binder, 2021). Palpací rovněž 

zjišťujeme bolestivost a zduření nervu. Dále se provádí silnější palpace, či poklep nervu a 

zjišťuje se, zdali dochází k brnění v místě palpace a projekci pocitu „špendlíků a jehel“ do 

oblastí senzitivní inervace. Toto vyšetření je popisováno jako Hoffmann-Tinelův, nebo 

pouze Tinelův příznak (Kolář & al., 2009; Ho & Braza, 2021). Poklep přes loketní nerv 

k vyvolání Hoffmann-Tinelova příznaku by měl být postupně proveden v průběhu celého 

nervu od brachiálního plexu po dlaň, vzhledem k možnému výskytu komprese na více 

úrovních (Earp & al., 2014) Podle Ehlera a Ridzoně lze tento znak vybavit jen u některých 

pacientů (Ehler & Ridzoň, 2017). 
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3. 6. 2. 2. Provokační manévry 

Kromě již popsaného Hoffmann-Tinelova testu, který lze taktéž řadit mezi provokační 

manévry, se u podezření na kompresi loketního nervu provádějí další iritační testy. Při 

testu flexe v lokti (elbow flexion test), (obr. 5) drží pacient rameno v mírné addukci, 

následně provede plnou flexi v loketním kloubu a extenzi zápěstí (Earp & al., 2014; 

Staples & Calfee, 2017). V této poloze drží pacient končetinu asi jednu minutu (Earp & al., 

2014). Ehler a Ridzoň popisují ve své práci tento test jako pětiminutový (Ehler & Ridzoň, 

2017). Bolest, parestézie nebo necitlivost v inervační oblasti loketního nervu během testu 

značí pravděpodobnost syndromu kubitálního tunelu. (Earp & al., 2014; Ehler & Ridzoň, 

2017; Staples & Calfee, 2017).  

 

Obrázek 5. Test flexe v lokti (Rokito, McMahon & Jobe, 1996) 

Při flexion-compresion testu se provádí ruční komprese loketního nervu posteriorně 

k mediálnímu epikondylu humeru během flexe v lokti. Pozitivní příznaky jsou stejné jako 

u předchozího testu, pozitivita opět ukazuje na syndorm kubitálního tunelu. Při scratch 

collapse testu drží pacient vyšetřovanou horní končetinu v 90°flexi v lokti. Vyšetřující se 

snaží tlakem na vnější stranu předloktí vyšetřované končetiny dosáhnout vnitřní rotace 

paže. Pacient však má za úkol tlačit předloktí proti němu do vnější rotace. Vyšetřující 

následně druhou rukou poškrábe pokožku pacienta nad předpokládanou kompresí nervu. 

Předpokládá se, že alodynie zapříčiněná kompresní neuropatií způsobí po stimulaci 

krátkodobou ztrátu svalového odporu, která vede ke zhroucení vyšetřované končetiny pod 

tlakem vyšetřujícího. Pozitivita testu opět značí pravděpodobnost syndromu kubitálního 

tunelu. Cheng et al zjistili větší citlivost tohoto testu oproti výše popsaným testům. Jiní 

autoři však považují scratch collapse test za nespolehlivý či nedostatečně podložený 

důkazy a neprovádějí ho (Makanji & al., 2014; Staples & Calfee, 2017). 
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3. 6. 2. 3. Vyšetření čití 

Vyšetření senzitivních funkcí při podezření na kompresi by mělo být provedeno v celé 

kožní inervační oblasti loketního nervu, protože může být klíčové pro určení místa 

komprese (Earp & al., 2014). Vyšetření senzitivity je standardním prvkem klinického 

vyšetření. Jedná se o vyšetření na základě subjektivního vnímání pacienta, který si 

poruchy čití nemusí být vůbec vědom, případně je pro něj obtížné tyto poruchy popsat a 

obvykle mu chybí vhodný slovník. Ze strany vyšetřujících bývají senzitivní poruchy často 

podceňovány, protože je považují za málo spolehlivé. Navzdory těmto komplikacím je 

však možné vyšetření čití pokládat za objektivní test (Vlčková & Šrotová, 2014). 

Metody používané k vyšetření čití lze rozdělit na kvalitativní, semikvantitativní a 

kvantitativní. Kvalitativní vyšetření je vhodné při orientačním vyšetření. Poskytuje 

především hrubou informaci (typu ano / ne). Informuje o přítomnosti závažných poruch 

citlivosti. Lépe reflektuje negativní senzitivní symptomy (hypestézie, hypoagie). Tato 

metoda využívá předměty (špendlíky, štětičky a jiné), které nejsou přesně definovány, což 

neumožňuje validně hodnotit míru postižení. Semikvantitativní vyšetření umožňuje určitým 

způsobem kvantifikovat, a tudíž i validně hodnotit senzitivní percepci. K vyšetření se 

používají jasně definované a standardizované pomůcky, jako je například von Freyovo 10g 

filamentum, nebo kalibrované špendlíky. Kvantitativní vyšetření je používáno ve 

specializovaných laboratořích a zahrnuje prakticky výhradně asistované přístrojové 

metody. Patří sem tzv. počítačem asistované metody zaměřené na psychofyzikální 

testování. Tyto metody jsou podstatně náročnější na vybavení i čas potřebný k vyšetření 

(Vlčková & Šrotová, 2014).  

Vyšetření čití vyžaduje edukaci pacienta a jeho spolupráci. Nelze jej provést u pacientů 

s poruchami vědomí, pozornosti, těžší poruchou intelektu či výrazným kognitivním 

deficitem. Vyšetření by mělo probíhat ideálně v klidu v tiché místnosti s vyloučením 

pacientovy zrakové kontroly. Pro stanovení poruchy čití je vhodné využít komparační 

přístup, což znamená porovnání senzitivity vyšetřované oblasti se senzitivitou jiné 

nepostižené oblasti. Distribuci lze zpřesnit stanovením tzv. hranice čití, nalezením rozhraní 

mezi postiženou a nepostiženou oblastí. Při stanovení hranice čití je vhodné postupovat 

s vyšetřením jednotlivých modalit čití vždy z oblasti s nižší senzitivitou do oblasti s vyšší 

senzitivitou. Čití může být fyziologicky sníženo řadou proměnných, z nichž největší 

význam mají testovaná část těla, věk a pohlaví jedince, kdy ženy bývají obecně citlivější 

než muži (Vlčková & Šrotová, 2014). 
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3. 6. 2. 3. 1. Vyšetření taktilního čití 

Vyšetření taktilního (dotykového) čití zahrnuje dotyk smotkem vaty, štětičkou či 

štětcem. Kalibrovaný smotek vaty působí tlakovou silou 3 mN, kalibrovaná štětička 

100 mN a kalibrované štětce v rozsahu 200 až 400 mN. Při vyšetření je nutné zohlednit 

skutečnost, že fyziologicky na všech částech těla není stejná citlivost. Plosky a dlaně 

vyžadují kvůli zrohovatělé kůži větší intenzitu, ochlupeným částem těla naopak stačí 

mnohem menší intenzita. Senzitivita se rovněž liší mezi proximálními a distálními částmi 

končetin. Dynamické podněty, způsobené pohybem vyšetřovacího nástroje po kůži jsou 

obecně vnímány lépe než statické podněty, kdy je nástroj na kůži pouze přiložen. Toto 

vyšetření umožňuje rovněž hodnotit alodynii, definovanou jako bolestivé vnímání běžně 

nebolestivého podnětu (Vlčková & Šrotová, 2014). 

3. 6. 2. 3. 2. Vyšetření diskriminačního čití 

Diskriminační čití (dvoubodová diskriminace) je schopnost rozeznat dva současně 

působící taktilní podněty od jednoho. Toto vyšetření je velmi náročné na pozornost 

pacienta, proto může být zjištěná hodnoty zkreslená a výsledky opakovaných měření 

variabilní. K testování je používáno Weberovo kružítko se dvěma tupými hroty 

s nastavitelnou vzdáleností mezi nimi. Oba hroty přikládáme na kůži současně. Nejmenší 

vzdálenost, při níž rozpoznáme dva současné dotyky od jednoho je mezi různými částmi 

těla dosti variabilní. Tato vzdálenost je závislá na rozložení a hustotě příslušných 

receptorů. Na konečcích prstů je fyziologicky 3 – 5 mm, naopak na hřbetu ruky přesahuje 

10 mm (Kolář & al., 2009).   

3. 6. 2. 3. 3. Vyšetření tlakového čití 

K vyšetření tlakového čití se nejčastěji používají Semmes-Weinsteinova (von Freyova) 

monofilamenta. Obvykle se používá jedno desetigramové monofilamentum, které je 

standardní součástí nástroje Neuropen (obr. 6). Při vyšetření je filamentum přiloženo 

kolmo na kůži a následně je na něj vyšetřujícím vyvíjena síla ve směru dlouhé osy 

filamenta, která působí kolmo na povrch těla. Při dosažení určité hodnoty působící síly se 

filamentum začne prohýbat do tvaru písmene C. Při zvyšování síly působící na filamentum 

se filamentum začne více ohýbat, avšak síla, kterou působí na kůži se již dále nezvyšuje a 

zůstává relativně konstantní. Při správném testování by nemělo dojít k pohybu filamenta, 

vytvořený tlak by měl na kůži působit přímo po dobu asi jedné až dvou sekund. Při 

vyšetření jedním monofilamentem by měl být podnět aplikován opakovaně (třikrát až 
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desetkrát). Hodnocena je schopnost pacienta vnímat filamentum. Ta se většinou uvádí 

procentuálně či ve formě zlomku (počet percipovaných podnětů / počet aplikovaných 

podnětů) (Vlčková & Šrotová, 2014).  

 

Obrázek 6. Neuropen, nástroj kombinující 10g filamentum s kalibrovaným špendlíkem (Vlčková & 

Šrotová, 2014) 

3. 6. 2. 3. 4. Vyšetření algického čití 

Vyšetření algického čitíi se provádí pomocí špendlíku a filamenta, které mohou být 

součástí pomůcky Neuropen (obr. 6). Při vyšetření je nutné používat sterilní pomůcky a je 

třeba zohlednit nutnost vyšší intenzity stimulace v místech se zrohovatělou kůží. Pacient je 

instruován, aby označil, zda podmět cítí jako ostrý či tupý. Při vyšetření jsou v náhodném 

pořadí aplikovány podněty ostré (pomocí špendlíku) a tupé (pomocí filamenta). Úkolem 

pacienta je tyto typy podnětů od sebe rozpoznat (Vlčková & Šrotová, 2014). 

3. 6. 2. 3. 5. Vyšetření vibračního čití 

K hodnocení vibračního čití se používá graduovaná ladička (obr. 7) o frekvenci 64 

nebo 128 Hz. Vyšetření se obvykle provádí v místech kostních prominencí. Nejčastěji 

vyšetřovanými místy u komprese loketního nervu jsou processus styloideus ulnaris a 

interfalangeální klouby čtvrtého a pátého prstu. Pacient je instruován, aby řekl, zda vibrace 

cítí a v případě kladné odpovědi informoval vyšetřujícího v momentu, kdy přestane vibrace 

cítit. Ladička se rozkmitá poklepem vidlice o podložku a přiloží kolmo k povrchu těla. 

V momentě, kdy pacient zahlásí, že přestal vnímat vibrace, odečte vyšetřující hodnotu od 

0 do 8 ze stupnice na ladičce. Hodnota prahu vnímání se udává zlomkem, kde je v čitateli 
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hodnota odečtená z ladičky a ve jmenovateli maximální hodnota na stupnici, tedy 

hodnota 8. Čím vyšší hodnoty zlomek dosahuje, tím lépe pacient vnímá vibrace (Vlčková 

& Šrotová, 2014). 

 

Obrázek 7. graduovaná (kalibrovaná) ladička (Vlčková & Šrotová, 2014) 

3. 6. 2. 3. 6. Vyšetření termického čití 

Termické čití je zprostředkováno receptory a volnými nervovými zakončeními. Test je 

prováděn za pomoci jedné zkumavky s chladnou vodou o teplotě vyšší než 10°C a druhé 

zkumavky s teplou vodou o teplotě o něco nižší než 45°C. Dodržení teplotního rozsahu 

mezi 10°C a 45°C je podstatné, jelikož mimo toto rozmezí dochází ke stimulaci algické. 

Zkumavky se náhodně přikládají na vyšetřované místo a pacient má za úkol je rozlišit. 

Přesné kvantitativní testování využívá speciální termosondy (Kolář & al., 2009). 

3. 6. 2. 3. 7. Vyšetření propriocepce 

Propriocepce obsahuje dvě základní složky polohocit (statestézii) a pohybocit 

(kinestézii). Obě se vyšetřují při zavřených očích. Polohocit je vyšetřován pasivním 

nastavením polohy v daném kloubu, kdy pacient má za úkol popsat toto nastavení nebo jej 

předvést na druhostranné horní končetině. Pohybocit je vyšetřován pasivními pohyby 

v konkrétním kloubu či kloubech, kdy úkolem pacienta je popsat prováděný pohyb a určit 

jeho směr či ho případně napodobit na druhostranné končetině. U kompresí loketního 

nervu se propriocepce hodnotí především u kloubů čtvrtého a pátého prstu (Vlčková & 

Šrotová, 2014). 
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3. 6. 2. 4. Vyšetření motoriky  

K vyšetření motorických funkcí loketního nervu slouží několik klinických testů. Svalová 

slabost prokázaná během těchto testů ve srovnání s kontralaterální stranou u 

jednostranné parézy či obecnou normou u oboustranného postižení může značit kompresi 

loketního nervu (Andrews & al., 2018). Svalovou sílu lze objektivně hodnotit přístrojově 

pomocí myometru  či manuálně pomocí svalového testu (Omejec & Podnar, 2017). 

V zahraničí se nejčasti používají svalové testy dle Lovetta a Kendallové. V České 

republice se nejčastěji používá svalový test dle Jandy (Kolář & al., 2009). Tato vyšetřovací 

metoda vychází z principu, že pro vykonání pohybu určitou částí těla v prostoru je za 

potřebí určité svalové síly. Jandova klasifikace rozeznává šest základních stupňů svalové 

síly. U stupně 0 sval nejeví při pokusu o pohyb žádné známky stahu. U stupně 1 se sval 

při pokusu o pohyb smrští avšak jeho síla nestačí k uskutečnění pohybu. U stupně 2 je 

sval schopen vykonat pohyb v celém svém rozsahu s vyloučením gravitační síly. 

U stupně 3 je sval schopen vykonat pohyb proti působení gravitační síly. U stupně 4 je 

pacient schopen vykonat vyšetřovaný pohyb proti středně silnému vnějšímu odporu. 

Stupeň 5 odpovídá zdravému svalu, který je schopen překonat značný vnější odpor 

(Janda, 1996). 

3. 6. 2. 4. 1. Vyšetření musculus flexor carpi ulnaris 

Základním pohybem, který sval provádí je flexe zápěstí s ulnární dukcí. Svalový test je 

prováděn vsedě na židli nebo vleže na zádech. Pro správné výchozí postavení je nutná 

fixace distální třetiny předloktí z dorzální strany. U stupňů 3, 4 a 5 je vyšetřovaná 

končetina položená hřbetní stranou na stole, loket je v mírné flexi, předloktí je v supinaci, 

zápěstí v prodloužení osy předloktí, prsty jsou relaxovány. Pacient provádí flexi a addukci 

zápěstí. U stupňů 4 a 5 klade vyšetřující odpor tlakem na hypothenar. U stupňů 0, 1 a 2 

spočívá předloktí mezi supinací a středním postavením. U stupně 2 sune pacient ulnární 

hranu ruky po podložce, u stupňů 0 a 1 vyšetřující hmatá záškub svalu na šlaše při ulnární 

hraně volární plochy zápěstí (Janda, 1996) 

3. 6. 2. 4. 2. Vyšetření musculus flexor digitorum profundus 

Jedná se o plurineurální sval. Radiální část svalu pro druhý a třetí prst je inervovaná 

skrz nervus medianus. Ulnární část svalu pro čvrtý a pátý prst je inervována loketním 

nervem. Při svalovém tesu hodnotícím ulnární část svalu má pacient za úkol provádět flexi 



37 
 

v distálním mezičlánkovém kloubu čtvrtého a pátého prstu. Každý prst se testuje 

samostatně, současné testování více prstů najednou není spolehlivé (Janda, 1996).  

3. 6. 2. 4. 3. Vyšetření musculus adduktor pollicis  

Jedná se o jediný sval thenarové skupiny, který je inervován pouze loketním nervem. 

Vyšetření jeho funkce je zásadní pro diagnostiku poškození tohoto nervu. Při svalovém 

testu je hodnocena addukce v karpometakarpálním kloubu palce. Častou chybou při 

vyšetření je nedodržování extenze v distálněji uložených kloubech palce.  U stupňů 0 a 1 

se vyhmatávají stopy pohybu mezi prvním a druhým metakarpem na palmární straně ruky. 

Při addukci by se měl palec pohybovat pouze v rovině dlaně. Pohyb kolmo k dlani (tzv. 

palmární addukce) totiž provádí především musculus interosseus dorsalis primus. Pro 

hodnocení funkce loketního nervu, však tato skutečnost není příliš podstatná, jelikož jsou 

oba svaly inervovány stejnou nervovou větví (Janda, 1996).  

Klinickým testem hodnotícím společnou sílu musculus adduktor pollicis a musculus 

interosseus dorsalis primus je Fromentův test (obr. 8), který je zaměřený na úchop 

s laterální opozicí, tzv. „klíčový úchop“ (Kolář & al., 2009; Staples & Calfee, 2017). Pacient 

je požádán, aby jednou nebo oběma rukama uchopil list papíru mezi palec a radiální 

stranu ukazováčku. Na postižené ruce dochází k flexi v interfalangeálním kloubu palce, 

způsobené pokusem musculus felxor pollicis longus kompenzovat slabost výše zmíněných 

svalů. Dále je možné dát pacientovi povel, aby se pokusil papír tahem roztrhnout. Na 

oslabené straně dojde vlivem slabšího úchopu k vyklouznutí papíru způsobenému silou 

zdravé ruky (Davis & Kane, 2020; Staples & Calfee, 2017).  

 

Obrázek 8. Fromentův test – a) normální úchop zdravou rukou, b) kompenzovaný úchop pomocí 

flexe v interfalangeálním kloubu palce (Springorum & al., 2016) 
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3. 6. 2. 4. 4. Vyšetření svalů hypothenaru 

Svalovým testem lze hodnotit funkci musculus opponens digiti minimi, prováděním 

opozice malíčku. Test se používá zřídka. Rozsah pohybu je velmi malý a testování 

probíhá současně s testováním opozice palce. Svalovým testem lze rovněž hodnotit 

abdukci malíčku. Jedná se o společnou funkci musculus abduktor digiti minimi a musculus 

interosseus dorsalis quartus (Janda, 1996). 

3. 6. 2. 4. 5. Vyšetření interosseálních a lumbrikálních svalů 

Loketní nerv inervuje všechny musculi interossei společně s musculi lumbricales 

tertius et quartus. Společnou funkcí těchto svalů je flexe v metakarpofalangeálním kloubu 

čtvrtého a pátého prstu Při svalovém testu je opět lepší testovat prsty izolovaně. Musculi 

interossei dorsales provádějí abdukci od třetího prstu (rozevírají vějíř prstů) a musculi 

interossei palmares provádějí addukci ke třetímu prstu (svírají vějíř prstů) 

v metakarpofalangeálních kloubech ruky. Při svalovém testu se vychází vždy z  pozice 

maximálního rozsahu opačného pohybu. U stupňů 4 a 5 se klade odpor proti každému 

prstu zvlášť (Janda, 1996). 

Wartenbergův příznak je trvalé odstávání malíku od ostatních prstů způsobené 

oslabením třetího palmárního interosseálního svalu, působící potíže při zasouvání ruky do 

kapsy (Davis & Kane, 2021; Vodvářka, 2005). Malíček nelze aktivně přitáhnout 

(addukovat) k ostatním prstům (Staples & Calfee, 2017). 

3. 6. 3. Diferenciální diagnostika 

Diferenciální diagnostika slouží k rozlišení patologických stavů, které se projevují 

podobnými nebo stejnými příznaky. V případě parestézie ruky či předloktí musíme, kromě 

úžinového syndromu vzít v potaz rovněž radikulární kompresi míšních kořenů C8 / T1, 

syndrom horní hrudní apertury nebo cervikální spondylogenní myelopatií. U těchto stavů 

se může stejně jako u úžinových syndromů loketního nervu objevit oslabení či atrofie 

svalů. Poruchy čití a motoriky u těchto stavů však mají jinou distribuci a nejsou omezeny 

pouze na inervační oblast loketního nervu. U cervikální spondylogenní myelopatie se 

navíc vyskytují poruchy pyramidových drah a sfinkterů (Ehler & Ridzoň, 2017; Staples & 

Calfee, 2017). U pacientů s oslabením motorických funkcí ruky a prstů musíme brát 

v potaz amyotrofickou laterální sklerózu, benigní monomelickou amyotrofii postihující 

přední rohy míšní či syringomyelii. Tato onemocnění však standardně nepostihují pouze 
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loketní nerv, ale i ostatní periferní nervy a navíc u nich nedochází k poruše čití (Ehler & 

Ridzoň, 2017).  

Základním prostředkem pro diferenciální diagnostiku je elektromyografie. Důležitými 

klinickými vyšetřeními jsou vyšetření napínacích manévrů sloužících k diagnostikování 

léze krčních míšních kořenů a myoskeletální vyšetření páteře (Kolář & al., 2009). Důraz je 

rovněž kladen na použití zobrazovacích metod, především pořízení rentgenových snímků, 

zobrazení magnetickou rezonancí a v poslední době stále více se uplatňující diagnostický 

ultrazvuk (Davis & Kane, 2021).  

3. 6. 4. Elektrodiagnostické laboratorní vyšetření 

Přestože lze úžinové syndromy loketního nervu diagnostikovat klinickým vyšetřením, je 

vždy záhodno provést laboratorní elektrodiagnostické vyšetření zahrnující senzorickou a 

motorickou neurografii. Vyšetření slouží k potvrzení diagnózy a stanovení závažnosti léze 

(Assmus & al., 2011). Je však nutné pamatovat na to, že samo o sobě nestanovuje 

diagnózu kompresivní neuropatie (Staples & Calfee, 2017). Pokud měření naznačuje 

patologii, je zapotřebí provést porovnání se stejnostranným nervus cutaneus antebrachii 

medialis a nervus medianus k vyloučení léze míšních kořenů a polyneuropatie (Assmus & 

al., 2011). 

Přesnost vyšetření do značné míry závisí na použité technice a zkušenostech 

vyšetřujícího (Assmus & al., 2011). K diagnostice se používají povrchové elektrody a 

stimulátor umístěný nad průběhem nervu. Standardně se používá obdélníkový stimul 

s trváním 0,1 či 0,2 ms. Stimulační proud by měl mít o 10 % až 25 % vyšší hodnotu, než je 

nezbytné k vyvolání maximální odezvy. Stimulační frekvence je 1 Hz. Odezva se hodnotí 

třemi proměnnými: amplitudou, latencí a rychlostí vedení akčního potenciálu (Stalberg & 

al., 2019). Výsledek může být zkreslen teplotou pokožky, proměnlivou polohou 

vyšetřované končetiny, či zvýšeným objemem měkkých tkání u obézních či nadstandardně 

svalnatých jedinců (Assmus & al., 2011; Staples & Calfee, 2017).  

K dohledání přibližného místa komprese lze použít techniku „palcování“ („Inching 

technik“). Nerv je stimulován proximálním směrem v krocích po 1 až 2 cm. Při překročení 

místa komprese amplituda typicky skáče (Assmus & al., 2011). 

3. 6. 4. 1. Senzitivní neurografie 

Při vyšetření senzitivního vedení je nerv stimulován. Přenášený signál se 

zaznamenává podél průběhu nervu elektrodami umístěnými proximálně či distálně od 
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stimulátoru. Katoda je umístěna v určité vzdálenosti od stimulátoru v místě, které má být 

stimulováno, a nachází se vždy mezi stimulátorem a anodou (Stalberg & al., 2019).  

3. 6. 4. 2. Motorická neurografie 

Při vyšetření motorického vedení je nerv rovněž stimulován. Záznam je zaznamenán  

na svalovém bříšku vybraného inervovaného svalu. U diagnostiky léze loketního nervu se 

pro umístění záznamové elektrody nejčastěji volí musculus abduktor digiti minimi či 

musculus interosseus digiti primi (Stalberg & al., 2019; Assmus & al., 2011).  

3. 6. 4. 3. Jehlová elektromyografie 

Elektromyografie je základní objektivizační metodou diagnostiky lézí motorických 

neuronů (Kolář & al 2009). Svaly se obvykle vyšetřují soustřednými či monopolárními 

jehlovými elektrodami. Vyšetření provádí specializovaný neurolog. Obvykle se začíná 

měřením nativní aktivity svalu. Sval je nejprve vyšetřován v klidu a poté při postupně 

zesilující kontrakci. Zvyšujícím se úsilím a zapojováním dalších jednotek se vytváří plný 

interferenční vzorec. Při nedostatečném zapojení svalu vlivem nemoci či denervace 

zůstává interferenční vzorec neúplný. Při podezření na neurogenní lézi lze touto metodou 

vyšetřit i rychlost vedení vzruchu periferním nervem (Kolář &al., 2009; Stalberg & al., 

2019). 

3. 6. 5. Elektrodiagnostické vyšetření pro stanovení I/T křivky 

Fyzikální elektrodiagnostika se používá u lézí motorických či smíšených perifirenních 

nervů. Vyšetření se provádí za účelem stanovení parametrů pro elektrostimulaci 

denervovaných svalů. Je měřena intenzita pravoúhlých a šikmých impulzů standardní 

délky vyvolávající, aspekčně či palpačně vnímatelnou kontrakci svalu. Výsledkem 

vyšetření je diagram nazývaný Hoorveg-Weissova neboli I/T křivka (Beneš, Kymplová & 

Vítek, 2015). 

3. 6. 5. 1. Hoorveg-Weissova I/T křivka 

Elektrický podnět musí působit po určitou dobu, aby vyvolal vzruch. K tomu dojde 

přečerpáním elektrického náboje přes membránu, která se chová jako kondenzátor. 

Účinek elektrického proudu by měl být úměrný součinu elektrické intenzity a doby jeho 

působení. Klasická I/T křivka vyžaduje 44 měření. Měří se intenzita pravoúhlých a šikmých 

impulzů v jedenácti standardizovaných délkách působení od 0,01 do 100 ms. Výsledky se 

zapisují do grafu (Beneš, Kymplová & Vítek, 2015).  
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Vzhledem k tomu, že většina naměřených hodnot nemá pro elektrostimulaci význam, 

se v praxi používá tzv. zkrácená I/T křivka, při níž se provádí celkem šest měření. Je 

zjišťována hodnota šikmého a pravoúhlého impulzu při době působení 1000 ms, jejichž 

podíl se nazývá akomodační kvocient a určuje míru inervace svalu. Zdravý sval dosahuje 

hodnot od 2 do 6. Částečně denervovaný sval má hodnotu menší než 2 a úplně 

denervovaný sval dosahuje hodnoty 1. Hodnota vyšší než 6 je typická pro vegetativní 

dystonii. Dále se měří již jen šikmé impulzy v délce trvání 100 ms respektive 500 ms pro 

denervovaný a zdravý sval. Výsledkem je graf, který většina moderních přístrojů dokáže 

zobrazit na displeji a sama si z něho určí parametry pro elektrostimulační terapii (Beneš, 

Kymplová & Vítek, 2015). 

3. 6. 6. Zobrazovací metody 

Zobrazovací metody se používají k doplnění fyzikálního vyšetření a potvrzení 

diagnózy. Kromě tradičního rentgenového zobrazování se v diagnostice úžinových 

syndromů loketního nervu stále častěji uplatňují ultrasonografie a magnetická rezonance.  

3. 6. 6. 1. Rentgenové zobrazení 

Rentgenové snímky postižené končetiny v lokti je vhodné provést ke zjištění jakékoliv 

kostní deformity, kalcifikace měkkých tkání či artrotických změn, které by mohly způsobit 

zachycení či kompresi loketního nervu. Snímky zápěstí by měly zahrnovat karpální tunel a 

šikmá zobrazení k posouzení fraktury hamulus osis hamati, která je častou příčinou 

komprese nervu v Guyonově kanálu. V případě podezření na radikulopatii je vhodné 

provést rovněž snímky krční páteře, včetně šikmé projekce zaměřené na páteřní foramina 

(Davis & Kane, 2021).  

3. 6. 6. 2. Diagnostická ultrasonografie 

Diagnostický ultrazvuk s vysokým rozlišením se v poslední době stává jednou 

z hlavních metod pro hodnocení zachycení periferních nervů horních končetin. Mezi 

výhody ultrasonografie patří schopnost zobrazení morfologie nervu, kvantifikace velikosti 

nervu či jeho poškození a poměrně přesné odhalení příčiny komprese (Chang & al., 2018). 

Ultrazvuk je rychlý, levný a široce dostupný v porovnání s ostatními zobrazovacími 

přístroji. Vyšetření má minimum kontraindikací. Umožňuje rychlé posouzení loketního 

nervu v celé jeho délce a poskytuje přesná data o anatomických detailech postiženého 

nervu. Omezujícím faktorem použití přístroje je závislost na operátorovi a potřeba 

důkladných znalostí anatomických detailů. Použití dále omezují vlastnosti ultrazvuku, jako 
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je neschopnost zobrazení přes kosti a ortopedické implantáty, špatné rozlišení hlubokých 

struktur (Agarwal & al., 2019).  

Loketní nerv bývá na snímku snadno identifikován kvůli charakteristické voštinovité 

struktuře, kterou se odlišuje od okolní tkáně. Nerv je více echogenní oproti svalu a méně 

echogenní oproti šlaše. Patologický segment nervu je typický sníženou echogenicitou, 

diskontinuitou, ztrátou voštinovité struktury a zvětšením plochy příčného řezu, která se na 

ultrazvukovém zobrazení standardně měří. Identifikovatelné jsou rovněž otoky měkkých 

tkání, kloubní výpotky, či osteofyty způsobující kompresi nervu (Agarwal & al., 2019).  

3. 6. 6. 3. Magnetická rezonance 

Zobrazení pomocí magnetické rezonance umožňuje podrobnou vizualizaci loketního 

nervu a okolních struktur (Rhodes & al., 2019). Provádějí se podélné (sagitální) i příčné 

(axiální) řezy. Na axiálním řezu je nerv snadno identifikovatelný díky voštinovité struktuře. 

Pro identifikaci na sagitálním řezu je nutná znalost anatomických detailů průběhu nervu. 

Příznaky neuropatie jsou hyperintenzita a změněné fascikulární vzorce. Denervované 

svaly se začnou na obrazech vážených T2 objevovat hyperintenzivně přibližně 48 hodin 

po poranění nervu. Tyto změny jsou patrné především u axonotmeze a neurotmeze 

(Agarwal & al., 2019). Nevýhodou používání magnetické rezonance je pořizovací cena a 

časová i technická náročnost snímkování, z nichž plyne i delší čekací doba na toto 

vyšetření (Sarracanie & al., 2015). 

3. 7. Terapie úžinových syndromů loketního nervu 

3. 7. 1. Konzervativní terapie 

Konzervativní terapie je vhodná u pacientů s lehkým až středně těžkým syndromem 

kubitálního tunelu klasifikovaných jako typ 1 či 2 dle Dellona (Staples & Calfee, 2017). 

Obdobně je tomu u syndromu Guyonova kanálu, kde se nechirurgická léčba doporučuje u 

kompresí bez motorického deficitu s dobou trvání příznaků kratší než tři měsíce. Ke 

konzervativní léčbě se rovněž přistupuje u pacientů, u nichž nebyla zjištěna specifická 

abnormalita (Coraci & al., 2018).  

3. 7. 1. 1. Farmakoterapie 

Ke zmírnění edému způsobeného kompresí se podávají nesteroidní protizánětlivé léky 

či injekce kortikosteroidů (Agarwal & al., 2019). Jejich terapeutický přínos je však 

některými autory považován za kontroverzní (Andrews & al., 2018; Podnar & Omejec, 
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2016). Chen et al ve svém výzkumu porovnávali účinnost perineurálních injekcí 

kortikosteroidů s injekčním podáním 5% roztoku dextrózy u pacientů s lehkým či středně 

těžkým syndromem kubitálního tunelu. Vliv obou preparátů na snížení senzitivních 

příznaků syndromu byl shledán pozitivním. U Pacientů léčených dextrózou byl po třech 

měsících zaznamenán výraznější pokles závažnosti příznaků (Chen & al., 2020). 

Je-li potřeba ztlumit neurogenní bolest, podávají se neopioidní analgetika 

(paracetamol, Ibuprofen). U přetrvávajících intenzivních chronických bolestí lze zvážit 

opiodní analgetika jako je kodein či oxykodon. Keppel Hesselink et Kopský ve své studii 

prováděné v Nizozemí zmírňovali neurogenní bolest způsobenou kompresí loketního 

nervu pomocí 10 % racemického ketaminového krému v kombinaci s bylinnými čaji 

z konopí či konzumací sušenek s obsahem konopí. Během tří měsíců dospěli ke snížení 

bolesti o 50% (Keppel Hesselink & Kopský, 2012) 

3. 7. 1. 2. Ortotika 

Vnější polstrování a noční dlahování se indikuje v závislosti na etiologii komprese. 

Účinnější je u dynamických kompresí, ale své využití má i u statických lézí (Davis & Kane, 

2021).  

3. 7. 1. 2. 1. Ortotika u syndromu kubitálního tunelu 

Funkcí dlahy je znehybnění lokte ve flexi 45° (Andrews & al., 2018). Možnosti 

dlahování sahají od ručníků svinutých ve fossa cubitalis po pevné přizpůsobivé 

termoplastické ortézy snižující tlakové a tahové síly působící na loketní nerv (Staples and 

Calfee, 2017).  

3. 7. 1. 2. 2. Ortotika u syndromu Guyonova kanálu 

Účelem dlahování je udržení zápěstí v neutrální poloze (Davis & Kane, 2021). 

Používájí se ochranné dlahy bez prstů, které se nosí po dobu jednoho až dvanácti týdnů. 

Dlahy je možné používat i během dne (Coraci & al., 2018). 

3. 7. 1. 3. Ergoterapie 

Cílem ergoterapie je dosažení a zachování maximální soběstačnosti a nezávislosti 

pacienta při běžných denních činnostech. Primárním zájmem ergoterapie je umožnit 

klientům vykonávat činnosti, které považují za potřebné a důležité pro svůj život, a přispět 

k plnému zapojení pacienta do společnosti. U pacientů s periferní parézou loketního nervu 

se ergoterapie zaměřuje na nácvik jemné a hrubé motoriky, senzitivních funkcí a 



44 
 

doporučení vhodných kompenzačních pomůcek. Ergoterapeut se rovněž podílí na 

předpracovní rehabilitaci, projektech podporujících zaměstnávání a ergonomii (Kolář & al., 

2009). 

3. 7. 2. Chirurgická terapie 

Chirurgická intervence je obecně indikována u pacientů s těžkými či středně těžkými 

příznaky úžinového syndromu. K operačnímu řešení se přistupuje u pacientů s motorickým 

deficitem, přetrvávajícím senzitivním deficit delším než 3 měsíce, nebo v případě selhání 

konzervativní terapie. Chirurgické intervence se liší dle místa kompese, konkrétní operační 

metoda je volena na základě povahy a etiologie kompresního poškození nervu (Staples & 

Calfee, 2017; Coraci & al. 2018). 

3. 7. 2. 1. Chirurgické řešení syndromu kubitálního tunelu 

3. 7. 2. 1. 1. Dekomprese in situ 

Metoda spočívá v uvolnění fasciálních struktur uložených povrchově od loketního 

nervu podél mediálního aspektu lokte. Při otevřené technice se provádí řez mezi 

olecranonem a mediálním epikondylem humeru., Struthersova arkáda se uvolňuje 

proximálně, zatímco Osbornovy vazy se uvolňují distálně. Tsai et al. popsal v roce 1995 

endoskopickou techniku. Ta se stále vyvíjí a současné vybavení umožňuje celkovou 

dekompresi v délce až 30 cm. Dekomprese in situ bývá úspěšným zákrokem u pacientů se 

stabilním loketním nervem, je však spojena s vyšším výskytem časné recidivy a četnějšími 

revizními zákroky oproti ostatním chirurgickým technikám popsaným níže (Staples & 

Calfee, 2017). 

3. 7. 2. 1. 2. Mediální epikondylektomie 

King a Morgen popsali tuto techniku v 50. letech 20. století jako možnost chirurgické 

léčby syndromu kubitálního tunelu. Kompletní epikondylektomie vedla k nestabilitě a 

přetrvávající bolesti lokte a dnes se již nepoužívá. Současná technika zahrnuje 

dekompresi nervu a následné provedení šikmé osteotomie. Tato technika snižuje nervové 

napětí více než dekomprese in situ. Je vhodná především pro dislokované či hypermobilní 

nervy (Staples & Calfee, 2017). 

3. 7. 2. 1. 3. Subkutánní a submuskulární transpozice loketního nervu 

Přední transpozice zmírňuje kompresi i napětí nervu jeho transpozicí k ulnohumerální 

ose. Postup zahrnuje dokompresi a obvodovou disekci nervu. V praxi je tato technika 
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velmi účinná u pacientů s těžkým průběhem syndromu (typ 3 dle Dellona či 

McGowanové). Transpozice nervu však trvá ze všech zmíněných chirurgických technik 

nejdéle. Je také spojena s větší mírou morbidity a komplikacemi při hojení operační rány 

(Staples & Calfee, 2017). 

3. 7. 2. 2. Chirurgické řešení syndromu Guyonova kanálu 

Dekomprese loketního nervu v Guyonově kanálu se provádí řezem musculus palmaris 

brevis, palmárního karpálního vazu a pomocných hypothenarových svalových vláken. Při 

operaci je vždy nutné zkontrolovat nejen nerv, ale i ulnární tepnu. V případě komprese 

nervu ze známé příčiny by chirurgická intervence měla směřovat k hromadné excizi 

kompresní struktury (Coraci & al., 2018).  

3. 7. 2. 3. Pooperační rehabilitace 

Rehabilitace by měla následovat po každém chirurgickém zákroku. Jejím cílem je 

snížení otoku, mírnění bolesti, péče o jizvu, tlakové masáže, zvětšení svalové síly a 

rozsahu pohybu. Pacienti se obvykle vracejí k normálnímu životu 6 až 8 týdnů po operaci, 

plná zátěž se doporučuje tři měsíce po operaci (Coraci & al., 2018; Ústav chirurgie ruky a 

plastické chirurgie, 2018) 

3. 7. 2. 4. Pooperační komplikace 

Chirurgický přístup do kubitálního tunelu ohrožuje okolní struktury. Poškození 

mediálního antebrachiálního nervu má za následek parestézii mediálního předloktí. 

Poškození mediálního kolaterálního vazu u transpozice loketního nervu vede ke chronické 

nestabilitě lokte.  Při operaci Guyonova kanálu je možné poškodit ulnární tepnu či karpální 

vazy, jejichž poškození vede k nestabilitě zápěstí (Davis & Kane, 2021). Opětovný nástup 

symptomů kompresivní neuropatie po chirurgickém zákroku operaci je obvykle výsledkem 

neúplné dekomprese nervu nebo perineurálních jizev a může vést k nutnosti reoperace 

(Davis & Kane, 2021; Staples & Calfee, 2017). Zimmerman et al. prokázali větší procento 

revizních operací  a zhoršené pooperační hojení u diabetiků se syndromem kubitálního 

tunelu (Zimmerman & al. 2020).  

3. 8. Fyzioterapeutické intervence 

Cílem fyzioterapie je úprava pohybových stereotypů, normalizace senzitivních funkcí, 

regulace dysfunkcí postižené končetiny a obnova biomechaniky loketního nervu. 

Rehabilitační proces lze rozdělit do čtyř fází. Cílem první fáze je zabránění přetěžování 
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končetiny, snížení otoku a eliminace bolesti. V druhé fázi následuje podpora senzitivních 

funkcí a celkové síly paže. Ve třetí fázi nastává intervalový návrat k plné aktivitě a čtvrtá 

fáze je definována jako udržovací (Oskay & al., 2010). 

Intervence zahrnuje v první řadě edukaci pacientů a úpravu jejich návyků za účelem 

snížení mechanického zatížení nervu a omezení působnosti přitěžujících faktorů (Coraci & 

al., 2018). U syndromu kubitálního tunelu jsou pacienti poučeni, aby se vyhýbali 

mediálnímu tlaku na loket, flexi v loketním kloubu nad 90° a opakovaným posilovacím 

cvikům trojhlavého a dvojhlavého svalu pažního (Staples and Calfee, 2017). 

Základními součástmi fyzioterapeutické intervence je aplikace fyzioterapeutických 

konceptů a metod v kombinaci s fyzikální terapií (Coraci & al., 2018; Kolář & al., 2009). 

3. 8. 1. Fyzioterapeutické postupy 

Při volbě vhodného fyzioterapeutického postupu se vychází z funkční 

symptomatologie. Většina metodik vzešla z empirie a vědecké vysvětlení jejich účinků 

není vždy dostatečné. Moderní terapeutické postupy vycházejí z neuroplasticity. Jedná se 

o schopnost centrální nervové soustavy přizpůsobit se novým podnětům vlastní funkčně 

anatomickou přestavbou (Kolář & al, 2009).  

3. 8. 1. 1. Neurodynamická mobilizace loketního nervu 

Koncept napětí a skluznosti nervu dává základy neurodynamické mobilizaci periferních 

nervů (Oskay & al., 2010). Mobilizace loketního nervu vychází z kombinace napínacího 

manévru horní končetiny přes loketní nerv a klasické mobilizace periferních kloubů. Po 

dosažení předpětí napnutím nervu, projevujícím se nástupem parestézie či bolesti, se 

čeká na fenomén tání, poté se opatrně zvyšuje rozsah pohybu (Kolář & al., 2009). 

Pacient během mobilizace leží na zádech s 90° abdukcí a vnější rotací v rameni a 90° 

flexí v lokti. Terapeut nastaví předloktí do pronace a 1) provádí postupnou supinaci 

předloktí, 2) postupně flektuje loket od 90° do 140°, 3) abdukuje rameno z 90° do 120° 

(obrazová dokumentace viz příloha 3) (Oskay & al., 2010). 

3. 8. 1. 2. Senzitivní techniky 

Tyto techniky se používají při změnách kožního čití. Uplatnění mají jak u hypestézie, 

tak u hypersenzitivních stavů. Používají se techniky „hlazení“, „vibrování“, „míčkování“, či 

kartáčování“. Vhodný je rovněž nácvik stereognozie a diskriminačního čití (Kolář & al., 

2009).  
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3. 8. 1. 3. Postizometrická relaxace  

Metoda je založena na aktivní spolupráci pacienta s terapeutem. Nalezne-li terapeut 

při prováděném aktivním pohybu pacienta předčasnou funkční bariéru, klade mírný odpor 

proti pohybu do opačného směru. Poté nechá pacienta antagonistický sval zrelaxovat a 

provede pasivní protažení ve  směru původního pohybu do místa nalezení nové funkční 

bariéry. Celý cyklus se několikrát opakuje z místa, kterého bylo dosaženo v předchozím 

cyklu. Předpokládá se, že postizometrická relaxace indikuje změnu reflexními mechanismy 

(Ptaszkowski & al., 2015). Výsledkem je snížení svalového napětí a větší tolerance svalu 

k natažení. V terapii úžinových syndromů lze tuto metodu použít u hypertonických svalů 

utlačujících nerv či u svalů přetížených výpadkem funkce denervovaných svalů. Další 

techniky využívané pro snížení svalového tonu jsou agisticko-excentrické kontrakční 

postupy dle Brüggera, relaxační techniky proprioceptivní neuromuskulární facilitace dle 

Kabata, či Vojtova reflexní metoda (Kolář & al., 2009; Sheard & Paine, 2010).  

3. 8. 1. 4. Trakce a mobilizace periferních kloubů 

Jedná se o základní metodu ošetření kloubního systému, vedoucí ke zlepšení 

pohyblivosti kloubu, optimalizaci proprioceptivní aferentace a snížení nocicepce. V terapii 

úžinových syndromů se používá k úpravě anatomických poměrů úžinových kanálů (Kolář 

& al., 2009). U kompresí loketního nervu se zaměřuje především na loketní kloub u 

syndromu kubitálního tunelu, na zápěstí a interkarpální klouby u syndromu Guyonova 

kanálu (Ehler & Ridzoň, 2017). 

3. 8. 1. 5. Lymfodrenáž 

Lymfodrenáže jsou nejúčinnější metodou eliminující otoky. Jsou prováděny malým 

tlakem, aby nedošlo k mechanické obstrukci lymfatických cév. Použitý tlak by měl být mezi 

20 až 40 mm Hg. Drenáž se vždy provádí distoproximálně a před ošetřením je nutné 

vyprázdnit svodové lymfatické uzliny proximálně od ošetřovaného místa. Lymfodrenáž 

může být manuální či přístrojová (Kolář & al., 2009). 

3. 8. 1. 6. Posturální terapie 

Posturální terapie je jednou z podmínek trvalé úpravy poměrů v postižené oblasti 

pacienta s úžinovým syndromem. Podstatou je obnova a korekce rovnovážné aktivity 

posturálních a fázických svalů, za účelem eliminace potenciálních traumatických procesů. 

Pro nácvik posturální korekce se používají prvky různých konceptů a metod založených na 

neurofyziologickém podkladě. Příkladem jsou již zmíněné proprioceptivní neuromuskulární 



48 
 

facilitace dle Kabata a Vojtova reflexní metoda či dynamická neuromuskulární stabilizace 

dle Koláře (Kolář & al., 2009). 

3. 8. 2. Fyzikální terapie 

Fyzikální terapie doplňuje pohybovou léčbu, neměla by však být jediným či hlavním 

druhem terapie. Z fyzikálně terapeutických metod se nejčastěji používá pulsní 

magnetoterapie, laser, terapeutický ultrazvuk, či vakuumkompresní terapie. Při 

motorických deficitech má své uplatnění již v diagnostice zmíněná elektrostimulace. 

U bolestivých stavů lze využít analgetických účinků balneoterapie, negativní termoterapie, 

či elektroterapie. Pozitivní termoterapeutické procedury změkčují vazivo a působí 

myorelaxaci, proto je vhodné jejich použití před mobilizací nervu či protažením vazivových 

struktur (Kolář & al., 2009). 

3. 8. 2. 1. Pulsní magnetoterapie 

Léčebné využití magnetického pole má bohatou historii. Používaly se již ve starověku 

a jeden z prvních vědeckých záznamů o jejich použití se nachází v knize The Magnete 

britského lékaře Williama Gilberta z roku 1600.  Moderní magnetoterapie se začala rozvíjet 

po 2. světové válce v Japonsku. V těchto případech se vždy jednalo o statickou 

magnetoterapii. Pulzní magnetické pole se začalo používat v 80. letech 20. století 

(Markov, 2015). Toto pole se objevuje kolem cívek a vodičů napájených pulzním 

elektrickým proudem. Velikost hodnot se skokově mění od nuly do kladného respektive 

záporného minima (Capko, 1998). Obecně se používají tři typy magnetoterapeutických 

zařízení, solenoid, dvě cívky či plošný aplikátor (Markov, 2015). Obecnými účinky pulzního 

magnetického pole jsou vazodilatace, analgézie, akcelerace hojení, protizánětlivé a 

antiedematózní působení, myorelaxace a spasmolitický účinek. U poranění periferních 

nervů se používá intenzita magnetického pole od 3 do 23 mT a frekvence 50 Hz. 

Magnetické pole je aplikováno podél nervů.  Capko doporučuje četnost aplikace 10 až 15 

terapií o délce 10 až 30 minut. U zánětlivých afekcí či ischemií komprimovaného nervu 

jsou uváděny velmi dobré výsledky. K základním kontraindikacím patří kardiostimulátor, 

kovové implantáty, krvácivé stavy, onkologická onemocnění, endokrinní poruchy, 

epilepsie, gravidita a další méně časté stavy (Capko, 1998). 

3. 8. 2. 2. Fototerapie laserem 

Neinvazivní laser je v terapii úžinových syndromů využíván pro svůj biostimulační, 

analgetický, antiedematózní a protizánětlivý efekt. Příznivým projevem je především 
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stimulace Schwannových buněk poškozeného nervu (Capko, 1998). Lasery můžeme 

podle výkonu rozdělit do dvou skupin, nízkoenergetický o výkonu menším než 0,5 W a 

vysokoenergetický o výkonu větším než 0,5 W (Procházka & al., 2017). Při vyšším výkonu 

se stejná plocha ozařuje k dosažení stejné radiační dávky kratší dobu a lze předpokládat, 

že záření pronikne hlouběji do tkáně. Kontraindikacemi aplikace laseru jsou horečnaté 

stavy, epilepsie, dysfunkce štítné žlázy či nadledvin, ozařování varikozit při podezření na 

tromboflebitidu, prekancerózy a přímé ozařování malignit (Capko, 1998).  

3. 8. 2. 3. Ultrasonoterapie 

Ultrasonoterapie je formou mechanoterapie využívající akustické energie. Primární 

účinek spočívá v rychlém střídání tlaků ve tkáních. Sekundárním účinkem je vznik tepla. 

Terapeutický ultrazvuk je u úžinových syndromů používán především pro analgetický 

účinek a zmírnění otoků kolem nervu. Při terapii se využívá frekvence 3 MHz aplikované 

pomocí speciální hlavice o účinné ploše od 1 do 10 cm2. Aplikace může být 1) statická, 

hlavice se položí nad místo komprese a během terapie se s ní nehýbe, 2) semistatická, 

terapeut provádí krouživý pohyb hlavicí nad místem komprese, či 3) dynamická, terapeut 

provádí krouživý či přímočarý pohyb podél delšího úseku nervu. Doba terapie činí u 

statické a semistatické aplikace 3 až 5 minut, u dynamické aplikace je maximální 

doporučená doba 15 minut. Celkový počet a četnost aplikací se liší dle akutnosti 

syndromu. Kontraindikacemi jsou srdeční arytmie, tromboflebitida, aplikace na epifýzy u 

dětí a adolescentů, období 1 až 2 dny po úrazu (nebezpečí poškození cév vlivem 

mechanické a tepelné energie), endoprotézy v místě aplikace, ztráta citlivosti, malignity a 

septické záněty (Vařeka, 1995). 

3. 8. 2. 4. Vakuum-kompresní terapie 

Vakuum-kompresní terapie je forma mechanoterapie založená na automatickém 

střídání fáze přetlaku, který je vždy první a podtlaku v polohovatelném plastovém 

aplikačním válci, ve kterém je ošetřovaná končetina vzduchotěsně upevněna. Tlak v 

manžetě je elektronicky řízen v závislosti na probíhající fázi terapie tak, aby nedocházelo k 

nadměrnému zaškrcování končetiny. V přetlakové fázi je končetina bledá, krev se 

vytlačuje žilním systémem směrem k srdci, zvyšuje se absorpce tekutin z tkání, urychluje 

se i lymfatická drenáž a dochází ke zmenšení potenciálního otoku. V podtlakové fázi 

dochází ke zvýšení filtrace kyslíku a dalších živin do tkání ve spádu tlakového gradientu, 

současně dochází k podpoře arteriálního prokrvení v periferních částech končetiny, což se 

projeví jejím zčervenáním. Barevné kožní změny jsou nejdůležitějším indikátorem efektu 
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léčby. Při terapii se používají nejmenší hodnoty tlaků, které tyto barevné změny vyvolávají. 

U úžinových syndromů jsou hodnoty přetlaku a podtlaku stejné. Doba trvání jednotlivého 

cyklu přetlaku či podtlaku je 15 až 30 sekund, celková délka procedury je 20–30 minut. 

Kontraindikacemi jsou trombózy, embolie, těžké kardiální insuficience, otoky interního 

původu, pokročilé nekrózy a onkologická onemocnění (Zeman, 2019). 

3. 8. 2. 5. Elektrostimulace 

K elektrostimulaci se používají šikmé impulzy, jelikož u zdravých svalových vláken 

vyvolají kontrakci až při mnohonásobně větší intenzitě než impulzy pravoúhlé. Zdravá 

svalová vlákna se přizpůsobí postupnému nárůstu intenzity šikmých impulzů, kdežto u 

denervovaných svalů vyvolá záškub i šikmý impulz. Stimulace zdravých svalů totiž není 

žádána z důvodu jejich sklonu k hyperaktivitě a zkrácení s vlivem na tvorbu chybných 

pohybových stereotypů. 

K dráždění svalu se nejčastěji jako katoda používá monopolární kuličková elektroda 

umístěná v motorickém bodě denervovaného svalu. Ten lze najít pomocí pravoúhlých 

impulzů s frekvencí 0,3 až 0,15 Hz a délkou působení od jedné do pěti sekund. Anoda 

mající větší plochou je umístěna proximálně či distálně od katody na stimulovaném svalu. 

Doporučená doba aplikace činí jednu až tři minuty několikrát denně (Beneš, Kymplová & 

Vítek, 2015). 

3. 9. Prognóza úžinových syndromů loketního nervu 

Úspěšnost léčby, jak již bylo naznačeno, záleží na věku, tíži symptomů, životním stylu 

a komorbiditách jednotlivých pacientů. Pacienti s lehčími příznaky nemoci obecně dobře 

reagují na konzervativní terapii a zhruba 90 % pacientů se zlepší (Staples & Calfee, 2017). 

V 50 % případů dosahuje konzervativní léčba těchto pacientů výborných výsledků (Davis 

& Kane, 2021). Chirurgická léčba poskytuje pacientům téměř okamžitou úlevu, však 

existuje jen minimum zpráv o dlouhodobých výsledcích pacientů po operačním řešení 

(Coraci & al., 2018; Davis & Kane, 2021).  
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

Podstatou této části práce je prezentace kazuistik tří pacientů s úžinovým syndromem 

loketního nervu. Skupina pacientů se skládala ze dvou mužů ve věku 23 a 64 let a jedné 

ženy ve věku 69 let indikovaných k fyzioterapii rehabilitačním lékařem. U každého 

pacienta byl loketní nerv zachycen v jiné anatomické úžině, konkrétně ve Struthersově 

kanálu (kazuistika 1), v loketním tunelu (kazuistika 2) a v Guyonově kanálu (kazuistika 3). 

Před vstupním vyšetřením byli pacienti seznámeni s cíli a obsahem studie, délkou a 

průběhem spolupráce a možností kdykoliv od spolupráce odstoupit. Následovalo 

podepsání písemného informovaného souhlasu (viz Příloha 4). 

4. 1. Metodika  

4. 1. 1. Dotazník  

Ke zjištění subjektivního stavu pacientů byl jednotně použit „dotazník pro hodnocení 

ulnární neuropatie v lokti“ („A self-administered questionnaire of ulnar neuropathy at the 

elbow”, dále jen UNEQ) podle Mondelliho et al (viz Příloha 1 původní italská a Příloha 2 

přeložená česká verze). Dotazník se skládá z devíti otázek, u každé z nich je pět možností 

hodnocených jedním až pěti body a pacient smí zaškrtnout jen jednu z nich. Celkové skóre 

se určí jako aritmetický průměr všech devíti položek. Čím jsou přítomné symptomy těžší, 

tím vyšší má pacient skóre. Tento test byl vypracován na základě „Bostonského 

dotazníku“ podle Levine et al. určeného k hodnocení tíže syndromu karpálního tunelu 

(Mondelli & al., 2006). Dotazník byl pacienty vyplněn bezprostředně před vstupním 

vyšetřením a opětovně před kontrolním vyšetřením. 

4. 1. 2. Vyšetření 

Pacienti byli vyšetřeni tři dny před první terapií (vstupní vyšetření), tři dny po poslední 

terapii (výstupní vyšetření) a dvacet dní po poslední terapii (kontrolní vyšetření). Vyšetření 

spočívalo v aspekčním a palpačním zhodnocení obou horních končetin, orientačním 

vyšetřením rozsahu pohybů v lokti a distálněji umístěných kloubech horních končetin, 

kvalitativní a semikvantitativní vyšetření čití a vyšetření svalové síly dle svalového testu 

podle Jandy. 

4. 1. 2. 1. Postup a hodnocení vyšetření 

Zhodnocení senzitivního profilu bylo provedeno pomocí kvalitativního vyšetření 

taktilního čití, pomocí smotku vaty, vatové tyčinky a štětce, a termického čití, pomocí 
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zkumavek se studenou vodou o teplotě zhruba 13°C, vlažnou vodou o teplotě zhruba 

26°C a horkou vodou o teplotě zhruba 39°C. Diskriminační a algické čití bylo vyšetřeno 

semikvantitavním způsobem za pomoci kalibrovaného špendlíku a 10g filamenta 

obsažených v pomůcce Neuropen od výrobce Owen Mumford Ltd, Brook Hill, Woodstock, 

Oxford, Velká Británie (Owenmumford.com, 2018). Vibrační čití bylo vyšetřeno pomocí 

kalibrované graduované 128 Hz ocelové ladičky No. 5175 podle Rydel-Seiffer od výrobce 

Rudolf Riester GmbH, Jungingen, Německo (Riester.de). 

Při vyšetření taktilního čití bylo použito pětistupňové slovní hodnocení dotykové 

senzitivity. Stupně byly následující: nepřítomné, hypestézie, normální, hyperestézie a 

alodynie. Diskriminační čití bylo v každé kožní zóně hodnoceno po půl centimetru od 0,5 

cm do 2,5 cm. Jako hodnota diskriminačního čití byla do tabulky zapsána vzdálenost, při 

níž pacient ze šesti dotyků v dané zóně určil alespoň pět z nich správně. U hodnocení 

algického a termického čití bylo v každé kožní zóně provedeno vždy 10 dotyků. Výsledná 

hodnota byla do tabulky zapsána formou zlomku (počet správně rozpoznaných podnětů / 

celkový počet podnětů). U vibračního čití byla použita standardní škála ladičky a výsledek 

byl zapsán standardním způsobem jako zlomek (hodnota odečtená z ladičky / 8). 

Čití bylo vyšetřováno v pěti vytyčených sektorech inervační oblasti loketního nervu a to 

1) na palmární straně ruky v úrovni eminentia carpi ulnaris, 2) na dorzální straně ruky 

v úrovni os triquetrum a os hamatum, 3) na volární ploše proximálního a středního článku 

5. prstu, 4) na dorzální ploše proximálního a středního článku 5. prstu a 5) na ditálním 

článku 5. prstu. 

Motorická funkce nervu byla vyšetřena pomocí svalového testu dle Jandy, Fromentova 

a Wartenbergova příznaku. Svalový test byl hodnocen na standardní škále od 0 do 5. 

Fromentův a Wartenbergův příznak byly hodnoceny slovně (pozitivní či negativní) a nebyly 

použity do statistického zpracování a vyhodnocení dat. 

4. 1. 2. 2. Patologické hodnoty kvantifikovaných vyšetření  

Při hodnocení čití je nutno  brát v úvahu variabilitu senzitivních prahů jednotlivých 

jedinců. Ta je ovlivněna mnoha faktory, jako jsou pohlaví, věk, úroveň kognitivních funkcí 

pacienta a jiné. Míru postižení jednotlivých modalit lze vyjádřit pomocí tzv. „Z-skóre“. 

Jedná se o počet směrodatných odchylek od průměru hodnot příslušného parametru v 

normativním souboru (Vlčková & Šrotová, 2014). Výpočet „Z-skóre“ je velmi složitý, navíc 

by vyšetření zabralo příliš mnoho času. Podle Opavského svědčí pro poruchu algického a 
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termického čití hodnoty 6/10 a nižší. Lehká porucha vibračního čití je charakterizována 

hodnotou od 6/8 do 4/8, těžká má hodnotu nižší než 4/8 (Opavský, 2014). Při svalovém 

testu je rozlišení mezi stupněm 4 a 5 do značné míry subjektivní. Objektivnější je stupeň 3. 

Pokud pacient není schopen vykonat testovaný pohyb proti gravitační síle, jedná se zcela 

jistě o patologii, za předpokladu, že pacient nebyl dlouhodobě imobilizován (Janda, 1996). 

4. 1. 3. Terapie  

Terapie spočívala v deseti terapeutických sezeních. Z fyzioterapeutických technik byla 

u všech pacientů využita neurodynamická mobilizace loketního nervu. Ostatní techniky 

byly indikovány individuálně dle symptomatických projevů konkrétního pacienta. 

Fyzikální terapie spočívala v aplikaci vysokovýkonného laseru od výrobce BTL 

6000High Intensity Laser II s vlnovou délkou 1064 nm od výrobce BTL zdravotnická 

technika a.s., Brno, Česká republika (BTL.cz, 2021) a magnetoterapie pomocí přístroje 

Dimap V F4 od výrobce Magnetoterapie Dimap s.r.o., Kladno, Česká republika (Dimap.cz, 

2019) do oblasti komprese nervu. U obou přístrojů byly použity přednastavené programy 

neuralgie.  

K laserterapii byl použit přednastavený program syndrom karpálního tunelu. 

U syndromu Struthersovy pasáže a syndromu kubitálního tunelu byla nastavena 

ošetřovaná plocha 40 cm2. Pro analgézii byl použit přednastavený výkon 8 W a fluence 

8 J/cm2. Celková energie tedy činila 320 J a doba ošetření byla 2 minuty a 40 sekund. Pro 

biostimulaci byl z důvodu urychlení terapie použit výkon 4,5 W a přednastavená fluence 

80 J/cm2. Celková energie tedy činila 3200 J a doba ošetření byla 11 minut a 51 sekund. 

U syndromu Guyonova kanálu byla nastavena ošetřovaná plocha 25cm2. Pro analgézii byl 

použit přednastavený výkon 8 W a fluence 8 J/cm2. Celková energie tedy činila 200 J a 

doba ošetření byla 1 minuta a 40 sekund. Pro biostimulaci byl použit přednastavený výkon 

3 W a přednastavená fluence 80 J/cm2. Celková energie tedy činila 2000 J a doba 

ošetření byla 11 minut a 6 sekund (BTL.cz, 2021). 

Při magnetoterapii byl kombinován program 3 (neuralgie) a program 6 (zánět, 

lymfedém) doba aplikace u obou programů činila 20 minut. Celková doba aplikace byla 40 

minut (Dimap.cz, 2019). 

  



54 
 

4. 2. Kazuistiky 

4. 2. 1. Kazuistika 1 

Pacient: S. L., muž, 23 let 

Diagnóza: Jiná pozátěžová parestezie čtvrtého a pátého prstu levé ruky  

RA: Matka, bývalá profesionální tenistka, udávala dříve během aktivní sportovní 

kariéry noční brnění a parestézie malíčku a prsteníčku levé (dominantní) ruky, matčin otec 

dlouhodobě opakovaně udává brnění ulnární strany ruky během jízdy na bicyklu či práce 

na zahradě s následnou noční hypestézií malíčku a ulnární hrany dlaně. 

PA: Student informatiky na ČVUT, programátor na částečný úvazek, poloprofesionální 

běžec na lyžích se zaměřením na vytrvalostní závody s distancí 30 až 60 km.  

SA: Pacient bydlí přes týden (od pondělí do pátku) na vysokoškolské koleji, kde si 

stěžuje na nevyhovující tvrdou postel a rozviklaný stůl, který se při práci na počítači 

neustále třese. Pacient se v posledních 9 měsících věnuje amatérské kulturistice 

s plánovanou účastí na soutěžích fitness. 

OA: Pacient s diabetem mellitem I. typu a autoimunitní thyreoitidou.  

FA: inzulin Fiasp třikrát denně, inzulin Lantus dvakrát denně, Letrox 100 mikrogramů 

(tablety) – 1 tableta ráno na lačno 

Abusus: neguje 

Dominantní horní končetina: levá 

NO: Již několikátou zimní sezónu po sobě pacient hlásí pravidelné pozátěžové noční 

brnění a parestézii ulnární strany levé ruky s necitlivostí malíčku a prsteníčku po 

probuzení. Příznaky se objevují pouze po běhu na lyžích (eventuálně po jízdě na 

kolečkových lyžích) a stupňují se v závislosti na četnosti, době a intenzitě tréninku. V době 

inaktivity (jaro, léto) se symptomy vytrácejí a opětovně nastupují se začátkem zimní 

sezóny. V průběhu roku 2019 pacient několikrát zaznamenal ztrátu mapy během 

orientačního běhu z důvodu mimovolního povolení klíčového úchopu levé ruky. Pacient 

nevěnoval této skutečnosti pozornost, jelikož ji považoval za důsledek nesoustředěnosti 

a přepracování. Pacient rovněž uvádí bolestivost v oblasti hypothenaru a prvního 

meziprstního prostoru při dlouhodobějším psaní tužkou. V dětství prodělal 

nespecifikovanou zlomeninu pravé paže. Na pravé ruce se noční parestézie v inervační 
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oblasti nervus ulnaris objevují vzácně. Dle popisu pacienta zhruba během dvou až tří nocí 

za rok. Pacient rehabilitován pro stupňující se pozátěžové noční parestezie mediální 

poloviny levé ruky, které se během posledního měsíce začínají projevovat i během či po 

dlouhodobější práci na počítači. Při ultrasonografickém vyšetření specialistou byl odhalen 

atypický úpon musculus triceps brachii bilaterálně a zúžení nervu v místě Struthersovy 

pasáže.   

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 26. 2. 2021  

Subjektivně: Pacient neudává žádné momentální bolesti ani změny senzitivity. Během 

posledních sedmi dní byl třikrát na běžkách (naposledy před dvěma dny). Délku 

jednotlivého tréninku uvádí 3 až 4 hodiny, styl výhradně klasický s převahou jízdy soupaž. 

Noční parestézie v noci na dnešek byla dle vyjádření pacienta velmi mírná. Včera ráno se 

však probudil s necitlivostí levého malíčku a prsteníčku přetrvávající asi jednu hodinu po 

probuzení. 

Objektivně: Pacient má vypracovanou atletickou postavu. Horní končetiny jsou 

symetrické, Svaly paží na pohled hypertrofické. Svaly paže a předloktí bilaterálně 

v hypertonu. Svaly povšechně mírně zkrácené. Aktivní rozsah pohybů na horních 

končetinách bilaterálně omezen pro dorzální flexi v zápěstí, v MP a IP kloubech z důvodu 

zkrácení flexorů a palmárních šlach rukou. 

Závěr vstupního vyšetření: Pacient má lehkou poruchu senzitivní inervace distálního 

článku malíčku (viz tabulka 2). Svalová síla je nadstandartní, avšak sílu musculus flexor 

carpi ulnaris, musculus adductor pollicis a musculi interossei dorsales levé končetiny je 

nutno v kontextu síly ostatních svalů a při porovnání s kontralaterální stranou nutno 

hodnotit stupněm 4 dle svalového testu podle Jandy (viz tabulka 3). 

Tabulka 2. Vyšetření čití, vstupní vyšetření (kazuistika 1 – levá horní končetina) 

Lokalita Taktilní čití Diskriminace Algické čití Vibrační čití Termické čití 

Eminentia carpi ulnaris normální 1,5 cm 9/10 7/8 9/10 

Dorsum ruky v úrovni os 
hamate a os triquetrum 

normální 1 cm 10/10 7/8 10/10 

Ventrální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

normální 1 cm 9/10 7/8 10/10 

Dorzální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

normální 0,5 cm 10/10 7/8 9/10 

Distální článek 5. prstu snížené 1 cm 5/10 6/8 7/10 
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Tabulka 3. Svalový test, vstupní vyšetření (kazuistika 1 – levá horní končetina) 

Testovaný pohyb Testovaný sval Síla 

Flexe zápěstí s ulnární dukcí m. flexor carpi ulnaris 4 

Flexe v DIP kloubu 5. prstu m. flexor digitorum profundus 5 

Horizontální addukce palce  m. adduktor pollicis 4 

Flexe 4. prstu v MCP kloubu mm. lumbricales III a IV, mm. interossei  5 

Flexe 5. prstu v MCP kloubu  m. lumbricalis IV, mm. interossei 5 

Abdukce od třetího prstu v MCP kloubech mm. interossei dorsales 4 

Addukce ke třetímu prstu v MCP kloubech mm. interossei palmares 5 

Abdukce 5. prstu v MCP kloubu 
m. abductor digity minimi, m. interosseus 
dorsalis quartus 

5 

Fromentův příznak 
m. addukctor pollicis, m. interosseus dorsalis 
primus 

negativní 

Wartenbergův příznak m. interosseus palmaris tertius negativní 

 

KRÁTKODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN: Bilaterální protažení a relaxace musculi 

pectorales, muscululus trapezius, musculus triceps brachii, musculus biceps brachii a 

flexorů zápěstí a prstů; zlepšení senzitivity distálního článku malíčku a prsteníčku levé 

ruky, nácvik správného pohybového stereotypu  

DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN: Zlepšení citlivosti distálních článků prstů, 

redukce nočních parestézií, zlepšení pohybového stereotypu a rozsahu pohybu končetin. 

EDUKACE: Pacient edukován o nutnosti vyhýbat se dlouhodobé či opakované flexi a 

extenzi v loketním kloubu, opoře o mediální aspekt lokte a nošení těžkých břemen (tašek, 

košíků) v levé horní končetině. Pacientovi bylo doporučeno omezit či změnit běžecké 

lyžování za jinou sportovní aktivitu. Dále mu bylo doporučeno omezit na nějakou dobu 

posilování svalů paže a předloktí, především musculus triceps brachii. Naopak byl 

edukován o protahovacích cvicích těchto svalů.  

TERAPIE: jedenkrát denně po dobu desíti pracovních dnů (Od 1. 3. do 12. 3. 2021) 

Manuální terapie: mobilizace loketního kloubu, neurodynamická mobilizace loketního 

nervu, techniky na úpravu senzitivity metody (míčkování a vibrační techniky) v celé 

inervační oblasti loketního nervu, analytické posilování musculus adductor pollicis a 

muscul interossei dorsales levé ruky na podkladě svalového testu dle Jandy. Protažení a 

postizometrická relaxace svalů pletence ramenního, paže, předloktí a flexorů prstů. 

Fyzikální terapie: vysokovýkonný laser BTL-6000 High intensity Laser II – aplikoace na 

distální třetinu paže v místě „Struthersovy arkády“, magnetoterapie přístrojem Dimap V F4 
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za použití deskového aplikátoru do téže oblasti (Nastavení a použité hodnoty fyzikálních 

veličin viz kapitola 4. 1. 3. Terapie). 

Závěr terapie: Pacient od začátku dobře reaguje na veškerou terapeutickou intervenci. 

V průběhu terapie nadále výkonostně běhá na lyžích a intenzivně posiluje, čímž nedbá 

edukace provedené při vstupním vyšetření. 

VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 15. 3. 2021 

Subjektivně: Pacient udává, že se cítí stejně. Aktuální bolesti ani parestézie neudává. 

Během posledních dvou týdnů byl pětkrát na běžkách, průměrnou dobu tréninku udává 2 

až 3 hodiny. 

Objektivně: Horní končetiny jsou symetrické, svaly paží na pohled hypertrofické. 

Aktivní rozsah pohybů na horních končetinách bilaterálně neomezen, prsty jsou již volně 

protažitelné. 

Tabulka 4. Vyšetření čití, výstupní vyšetření (kazuistika 1 – levá horní končetina) 

Lokalita Taktilní čití Diskriminace Algické čití Vibrační čití Termické čití 

Eminentia carpi ulnaris normální 1,5 cm 10/10 7/8 9/10 

Dorsum ruky v úrovni os 
hamate a os triquetrum 

normální 1 cm 10/10 8/8 10/10 

Ventrální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

normální 1 cm 10/10 7/8 9/10 

Dorzální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

normální 0,5 cm 10/10 8/8 10/10 

Distální článek 5. prstu snížené 1 cm 6/10 6/8 8/10 

 

Tabulka 5. Svalový test, výstupní vyšetření (kazuistika 1 – levá horní končetina) 

Testovaný pohyb Testovaný sval Síla 

Flexe zápěstí s ulnární dukcí m. flexor carpi ulnaris 4 

Flexe v DIP kloubu 5. Prstu m. flexor digitorum profundus 5 

Horizontální addukce palce  m. adduktor pollicis 5 

Flexe 4. prstu v MCP kloubu mm. lumbricales III a IV, mm. interossei  5 

Flexe 5. prstu v MCP kloubu  m. lumbricalis IV, mm. interossei 5 

Abdukce od třetího prstu v MCP kloubech mm. interossei dorsales 5 

Addukce ke třetímu prstu v MCP kloubech mm. interossei palmares 5 

Abdukce 5. prstu v MCP kloubu 
m. abductor digity minimi, m. interosseus 
dorsalis quartus 

5 

Fromentův příznak 
m. addukctor pollicis, m. interosseus dorsalis 
primus 

negativní 

Wartenbergův příznak m. interosseus palmaris tertius negativní 
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Závěr výstupního vyšetření: Pacient má  lehkou senzitivní poruchu distálního článku 

malíčku levé horní končetiny (viz tabulka 4). Svalová síla je nadstandartní, pouze 

musculus flexor carpi ulnaris byl hodnocen stupněm 4 dle svalového testu podle Jandy (viz 

tabulka 5). 

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ: 1. 4. 2021  

Subjektivně: Pacient udává, mírné zhoršení senzitivity 4. a 5. prstu v průběhu 

posledních 7 dnů. Aktuální bolesti neudává, stěžuje si však na mravenčení v malíčku a 

prsteníčku levé ruky. Během uplynulých dvou týdnů byl desetkrát na běžkách, průměrná 

doba tréninku byla 4 hodiny. 

Tabulka 6. Vyšetření čití, kontrolní vyšetření (kazuistika 1 – levá horní končetina) 

Lokalita Taktilní čití Diskriminace Algické čití Vibrační čití Termické čití 

Eminentia carpi ulnaris normální 1,5 cm 9/10 7/8 9/10 

Dorsum ruky v úrovni os 
hamate a os triquetrum 

normální 1 cm 10/10 8/8 10/10 

Ventrální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

snížené 1 cm 8/10 7/8 8/10 

Dorzální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

normální 0,5 cm 10/10 8/8 10/10 

Distální článek 5. prstu snížená 1 cm 6/10 6/8 7/10 

 

Tabulka 7. Svalový test, kontrolní vyšetření (kazuistika 1 – levá horní končetina) 

Testovaný pohyb Testovaný sval Síla 

Flexe zápěstí s ulnární dukcí m. flexor carpi ulnaris 5 

Flexe v DIP kloubu 5. prstu m. flexor digitorum profundus 5 

Horizontální addukce palce  m. adduktor pollicis 5 

Flexe 4. prstu v MCP kloubu mm. lumbricales III a IV, mm. interossei  5 

Flexe 5. prstu v MCP kloubu  m. lumbricalis IV, mm. interossei 5 

Abdukce od třetího prstu v MCP kloubech mm. interossei dorsales 5 

Addukce ke třetímu prstu v MCP kloubech mm. interossei palmares 5 

Abdukce 5. prstu v MCP kloubu 
m. abductor digity minimi, m. interosseus 
dorsalis quartus 

5 

Fromentův příznak 
m. addukctor pollicis, m. interosseus dorsalis 
primus 

negativní 

Wartenbergův příznak m. interosseus palmaris tertius negativní 

 

Objektivně: Pacient má vypracovanou atletickou postavu. Horní končetiny jsou 

symetrické, svaly paží na pohled hypertrofické. Svaly paže a předloktí bilaterálně 
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v mírném hypertonu. Aktivní rozsah pohybů na horních končetinách bilaterálně omezen 

průměrně o 5° pro dorzální flexi v zápěstí, v MP a IP kloubech z důvodu zkrácení flexorů a 

palmárních šlach rukou. 

Závěr kontrolního vyšetření: Pacient má lehkou poruchu senzitivní funkce loketního 

nervu vyjádřenou v oblasti distálního článku malíčku. Svalová síla je nadstandartní, 

povšechně hodnocena stupněm 5 dle Jandy. Pacient stále nedbá edukace a nadále 

zintenzivňuje trénink s vidinou účasti na Zimních Olympijských hrách v Pekingu.  

Zhodnocení terapie: Vlivem terapie došlo ke zlepšení svalové síly všech oslabených 

svalů inervovaných loketním nervem. Senzitivita zůstala po celou dobu sledování de facto 

na stejné úrovni. Svaly a šlachy na obou horních končetinách protažené během série 

terapií se opět začínají povšechně zkracovat, svaly mají opět sklon k hypertonu. 

4. 2. 2. Kazuistika 2 

Pacient: B. J., muž 64 let 

Diagnóza: úžinový syndrom kubitálního tunelu 

RA: nevýznamná 

PA: Řidič z povolání, mezi roky 1980 až 2020 pracoval střídavě jako řidič autobusu 

nebo kamionu, od listopadu 2020 je ve starobním důchodu.  

SA: Pacient žije s manželkou v rodinném domě, má dvě dospělé děti. Je amatérským 

hráčem na heligonku ve folklorním souboru, současný zdravotní stav mu však nedovoluje 

se tomuto hobby plně věnovat, z čehož mívá občasné úzkostné stavy či deprese. 

OA: Dlouhodobě se s jiným onemocněním neléčí 

FA: Ibuprofen 400 mg (tablety) – dávkování: 1 tableta na noc, ½ tablety ráno 

Abusus: exkuřák (již 4 roky) 

Dominantní horní končetina: pravá 

NO: V únoru 2020 si při autonehodě (srážce kamionu se zvířetem) pohmoždil pravý 

loket o volant, fraktura na RTG neprokázána. Fixace ortézou po dobu 3 týdnů. Po 5 až 6 

měsících od úrazu postupný nástup mravenčení, brnění až necitlivosti 4. a 5. prstu, z 

počátku pacientem přehlížen. Po 7 měsících od úrazu (v září 2020) pacient začal 

zaznamenávat během hraní na heligonku úbytek síly v prstech pravé ruky, necitlivost 

malíčku a bolest na mediální straně zápěstí a předloktí. V říjnu 2020 pacientovi na základě 
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vyšetření neurologem diagnostikován syndrom kubitálního tunelu, který byl v prosinci 2020 

pacientovi potvrzen na základě vyšetření pomocí magnetické rezonance. Pacient v dětství 

utrpěl frakturu levého předloktí, v minulosti neprodělal žádná jiná závažnější zranění ani 

operace horních končetin. Pacient léčen konzervativně pro úžinový syndrom loketního 

nervu způsobený kompresí nervu v oblasti kubitálního tunelu. Používá noční ortézu. V 

současné době čeká na možnost podstoupení chirurgického uvolnění nervu, které se v 

současném nouzovém stavu neprovádí, neboť není považováno za akutní lékařský zákrok 

(Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2020).     

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 26. 2. 2021  

Subjektivně: Pacient má při svlékání kabátu bolestivý výraz ve tváři, přesto udává, že 

se cítí dobře. Udává aktuální bolestivost pravého lokte a ulnární strany předloktí 4/10 dle 

vizuální analogové škály (VAS), zmiňuje necitlivost ulnární poloviny ruky po probuzení a 

noční bolesti pravého lokte a předloktí 7/10 dle VAS. 

Objektivně: Horní končetiny symetrické, pravá horní končetina v antalgickém držení 

v loketním kloubu (flexe zhruba 45°). Aktivní rozsah pohybů bez omezení. Pravý malíček a 

ulnární hrana dlaně pravé ruky na pohmat studené. Oblast hypotenaru pohmatově citlivá 

na bolest. Svalové změny nepozorovány ani nepalpovány.  

Závěr vstupního vyšetření: Pacient se středně těžkým syndromem kubitálního tunelu 

odpovídajícím typu 2 dle Dellona, respektive typu 2B dle McGowenové. Čití v inervační 

oblasti loketního nervu je obecně sníženo. Nejvíce je postižen distální článek malíčku. 

Nejlépe zachované je termické čití, nejvíce postiženou modalitou je čití vibrační (viz 

tabulka 8). Síla inervovaných svalů odpovídá v průměru stupni 3 dle Jandy (viz tabulka 9). 

Tabulka 8. Vyšetření čití, vstupní vyšetření (kazuistika 2 – pravá horní končetina) 

Lokalita Taktilní čití Diskriminace Algické čití Vibrační čití Termické čití 

Eminentia carpi ulnaris snížené 2 cm 8/10 6/8 8/10 

Dorsum ruky v úrovni os 
hamate a os triquetrum 

snížené 2,5 cm 7/10 6/8 9/10 

Ventrální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

snížené 2 cm 5/10 5/8 7/10 

Dorzální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

snížené 2,5 cm 6/10 5/8 8/10 

Distální článek 5. prstu nepřítomné nerozezná 4/10 3/8 5/10 
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Tabulka 9. Svalový test, vstupní vyšetření (kazuistika 2 – pravá horní končetina) 

Testovaný pohyb Testovaný sval Síla 

Flexe zápěstí s ulnární dukcí m. flexor carpi ulnaris 4 

Flexe v DIP kloubu 5. Prstu m. flexor digitorum profundus 2 

Horizontální addukce palce  m. adduktor pollicis 2 

Flexe 4. prstu v MCP kloubu mm. lumbricales III a IV, mm. interossei  3 

Flexe 5. prstu v MCP kloubu  m. lumbricalis IV, mm. interossei 3 

Abdukce od třetího prstu v MCP kloubech mm. interossei dorsales 3 

Addukce ke třetímu prstu v MCP kloubech mm. interossei palmares 3 

Abdukce 5. prstu v MCP kloubu 
m. abductor digity minimi, m. interosseus 
dorsalis quartus 

2 

Fromentův příznak 
m. addukctor pollicis, m. interosseus dorsalis 
primus 

pozitivní 

Wartenbergův příznak m. interosseus palmaris tertius negativní 

 

KRÁTKODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN: Zmírnění bolesti pravého lokte a ulnární 

strany předloktí, zlepšení jemné i hrubé motoriky pravé ruky, zvýšení senzitivity mediální 

části pravé ruky včetně 4. a 5. prstu. 

DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN: Udržení senzitivity a svalové hmoty a 

zabránění svalovým atrofiím do doby než bude možné provést chirurgické uvolnění nervu, 

obnova funkce pravé horní končetiny a návrat k běžným činnostem.  

EDUKACE: Pacient edukován o nutnosti vyhýbat se dlouhodobé či opakované flexi v 

loketním kloubu, opoře o mediální aspekt lokte a nošení těžkých břemen (tašek, košíků) 

v pravé horní končetině. 

TERAPIE: jedenkrát denně po dobu desíti pracovních dnů (Od 1. 3. do 12. 3. 2021) 

Manuální terapie: mobilizace loketního kloubu, neurodynamická mobilizace loketního 

nervu, techniky na úpravu senzitivity metody (míčkování a vibrační techniky) v celé 

inervační oblasti loketního nervu, analytické posilování oslabených svalů pravé ruky na 

podkladě metody sestry Kenny a svalového testu dle Jandy. 

Fyzikální terapie: vysokovýkonný laser BTL-6000 High intensity Laser II – aplikoace na 

distální třetinu paže v místě „Struthersovy arkády“, magnetoterapie přístrojem Dimap V F4 

za použití deskového aplikátoru do téže oblasti (Nastavení a použité hodnoty fyzikálních 

veličin viz kapitola 4. 1. 3. Terapie). 
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Závěr terapie: Pacient z počátku hůře reagoval na mobilizaci nervu a fyzikální terapii 

popisoval noční „rozbouření“ pravé horní končetiny. Od 5. terapie začal pociťovat 

zmírňování bolestí a návrat citlivosti pravého malíčku. 

VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 15. 3. 2021 

Subjektivně: Pacient udává, že se cítí lépe. Udává aktuální bolestivost pravého lokte a 

ulnární strany předloktí 2/10 dle VAS, necitlivost ulnární poloviny ruky po probuzení nadále 

pokračuje, noční bolesti pravého lokte a předloktí nyní udává 3/10 dle VAS. 

Objektivně: Horní končetiny symetrické. Aktivní rozsah pohybů bez omezení. Distální 

článek malíčku bolestivě citlivý na dotek. Svalové změny nepozorovány, nepalpovány. 

Antalgické držení pravého lokte již nezaznamenáno. 

Tabulka 10. Vyšetření čití, výstupní vyšetření (kazuistika 2 – pravá horní končetina) 

Lokalita Taktilní čití Diskriminace Algické čití Vibrační čití Termické čití 

Eminentia carpi ulnaris snížené 1,5 cm 8/10 6/8 8/10 

Dorsum ruky v úrovni os 
hamate a os triquetrum 

snížené 2 cm 9/10 7/8 8/10 

Ventrální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

snížené 2 cm 7/10 7/8 8/10 

Dorzální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

snížené 1,5 cm 8/10 6/8 10/10 

Distální článek 5. prstu alodynie 1,5 cm 3/10 5/8 5/10 

 

Tabulka 11. Svalový test, výstupní vyšetření (kazuistika 2 – pravá horní končetina) 

Testovaný pohyb Testovaný sval Síla 

Flexe zápěstí s ulnární dukcí m. flexor carpi ulnaris 4 

Flexe v DIP kloubu 5. Prstu m. flexor digitorum profundus 3 

Horizontální addukce palce  m. adduktor pollicis 3 

Flexe 4. prstu v MCP kloubu mm. lumbricales III a IV, mm. interossei  4 

Flexe 5. prstu v MCP kloubu  m. lumbricalis IV, mm. interossei 4 

Abdukce od třetího prstu v MCP kloubech mm. interossei dorsales 4 

Addukce ke třetímu prstu v MCP kloubech mm. interossei palmares 3 

Abdukce 5. prstu v MCP kloubu 
m. abductor digity minimi, m. interosseus 
dorsalis quartus 

3 

Fromentův příznak 
m. addukctor pollicis, m. interosseus dorsalis 
primus 

pozitivní 

Wartenbergův příznak m. interosseus palmaris tertius negativní 
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Závěr výstupního vyšetření: Pacient se středně těžkým syndromem kubitálního tunelu 

odpovídajícím typu 2 dle Dellona, respektive typu 2B dle McGowenové. Čití v inervační 

oblasti loketního nervu je obecně sníženo. Nejvíce je postižen distální článek malíčku. 

Nejlépe zachované je termické čití, nejvíce postižené je čití vibrační (viz tabulka 10). Síla 

inervovaných svalů odpovídá v průměru stupni 3 až 4 dle Jandy (viz tabulka 11).  

KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ: 1. 4. 2021  

Subjektivně: Pacient udává, mírné zhoršení senzitivity 4. a 5. prstu během posledních 

7 dnů. Udává aktuální bolestivost pravého lokte a ulnární strany předloktí 3/10 dle VAS, 

necitlivost ulnární poloviny ruky po probuzení přetrvává, noční bolesti pravého lokte a 

předloktí nyní udává 5/10 dle VAS. 

Objektivně: Horní končetiny symetrické. Aktivní rozsah pohybů bez omezení. Svalové 

změny nepalpovány. Pravá horní končetina je v antalgickém džení s flexí lokte zhruba 45°.  

Tabulka 12. Vyšetření čití, kontrolní vyšetření (kazuistika 2 – pravá horní končetina) 

Lokalita Taktilní čití Diskriminace Algické čití Vibrační čití Termické čití 

Eminentia carpi ulnaris snížené 1,5 cm 7/10 6/8 7/10 

Dorsum ruky v úrovni os 
hamate a os triquetrum 

snížené 2 cm 7/10 7/8 8/10 

Ventrální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

snížené 2 cm 7/10 6/8 7/10 

Dorzální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

snížené 2 cm 7/10 6/8 6/10 

Distální článek 5. prstu snížená 2 cm 6/10 3/8 6/10 

 

Tabulka 13. Svalový test, kontrolní vyšetření (kazuistika 2 – pravá horní končetina) 

Testovaný pohyb Testovaný sval Síla 

Flexe zápěstí s ulnární dukcí m. flexor carpi ulnaris 4 

Flexe v DIP kloubu 5. prstu m. flexor digitorum profundus 4 

Horizontální addukce palce  m. adduktor pollicis 3 

Flexe 4. prstu v MCP kloubu mm. lumbricales III a IV, mm. interossei  4 

Flexe 5. prstu v MCP kloubu  m. lumbricalis IV, mm. interossei 3 

Abdukce od třetího prstu v MCP kloubech mm. interossei dorsales 3 

Addukce ke třetímu prstu v MCP kloubech mm. interossei palmares 3 

Abdukce 5. prstu v MCP kloubu 
m. abductor digity minimi, m. interosseus 
dorsalis quartus 

2 

Fromentův příznak 
m. addukctor pollicis, m. interosseus dorsalis 
primus 

pozitivní 

Wartenbergův příznak m. interosseus palmaris tertius negativní 
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Závěr kontrolního vyšetření: Pacient se středně těžkým syndromem kubitálního tunelu 

odpovídajícím typu 2 dle Dellona, respektive typu 2B dle McGowenové. Čití v inervační 

oblasti loketního nervu je obecně sníženo. Nejvíce je postižen distální článek malíčku. 

Nejlépe zachované je termické čití, nejvíce postižené je čití vibrační (viz tabulka 12). Síla 

inervovaných svalů odpovídá stupni 3 až 4 dle Jandy (viz tabulka 13).  

Zhodnocení terapie: Vlivem terapie došlo ke snížení bolestivosti lokte a předloktí, 

zlepšení ve všech testovaných senzitivních funkcích a zvýšení svalové síly v průměru o 

jeden stupeň u poloviny posilovaných svalů. Během tří týdnů po ukončení terapie se čití i 

svalová síla mírně zhoršily, ale stále dosahují lepších hodnot než před terapií.  

4. 2. 3. Kazuistika 3 

Pacientka: K. M., žena 69 let 

Diagnóza: úžinový syndrom Guyonova kanálu typu II 

RA: nevýznamná 

PA: Penzistka, od roku 1975 do roku 2019 pracovala v řeznictví a lahůdkářství, kam 

chodí stále dva dny v týdnu vypomáhat. 

SA: Pacientka žije s manželem v rodinném domě se zahradou, společně chovají 

drůbež a králíky. Manžel dlouhodobě hospitalizován pro selhávání ledvin. 

OA: Pacientka se dlouhodobě léčí s více naspecifikovanou lehčí formou bilaterální 

gonartrózy.  

FA: mast Olfen gel 1x100g (aplikováno na oblast kolenních kloubů a pravého zápěstí) 

Abusus: neguje 

Dominantní horní končetina: pravá 

NO: V říjnu 2020 pacientka zpozorovala při práci v kuchyni a na zahradě nemotornost 

pravé ruky. V listopadu byl neurologem na základě ultrasonografického vyšetření 

detekován ganglion v Guyonově kanálu. Od poloviny ledna 2021 začal pozvolný nástup 

senzitivních poruch. Pacientce byla navržena chirurgická léčba, ta však nad ní stále váhá 

pro dlouhodobou hospitalizaci manžela a nutnost se postarat o domácí zvířectvo. 

Pacientka konzervativně léčena pro progredující ganglion v Guyonově kanálu pravé ruky 

původně diagnostikovaný jako typ II, který se v posledním čtvrtletí stále více manifestuje 

jako typ I. Punkce ganglionu nebyla provedena z důvodu odmítnutí pacientkou. 
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VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ 15. 2. 2021:  

Subjektivně: Pacientka momentálně bez bolesti, v posledních sedmi dnech občasné 

bolesti pravého zápěstí s brněním čtvrtého a pátého prstu. Bolesti hodnotí 3-5/10 dle VAS 

bolesti intenzivnější v nočních hodinách, či po námaze. Při vyplňování dotazníku má 

problémy s úchopem a udržením pera. 

Objektivně: Aspekčně na pravé horní končetině pozorován náznak klinického obrazu 

„ulnární drápovité ruky“ Palpačně zjištěna atrofie musculus adduktor pollicis a svalů 

hypothenaru na pravé ruce, obě zápěstí palpačně bolestivá, levé nejspíše z přetížení 

v důsledku snahy pacientky stranově se přeorientovat při provádění běžných denních 

činností. 

Tabulka 14. Vyšetření čití, vstupní vyšetření (kazuistika 3 – pravá horní končetina) 

Lokalita Taktilní čití Diskriminace Algické čití Vibrační čití Termické čití 

Eminentia carpi ulnaris normální 1 cm 8/10 8/8 10/10 

Dorsum ruky v úrovni os 
hamate a os triquetrum 

normální 1,5 cm 10/10 8/8 9/10 

Ventrální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

snížené 2 cm 9/10 6/8 8/10 

Dorzální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

normální 1 cm 10/10 8/8 10/10 

Distální článek 5. prstu snížené 1 cm 6/10 6/8 7/10 

 

Tabulka 15. Svalový test, vstupní vyšetření (kazuistika 3 – pravá horní končetina) 

Testovaný pohyb Testovaný sval Síla 

Flexe zápěstí s ulnární dukcí m. flexor carpi ulnaris 5 

Flexe v DIP kloubu 5. prstu m. flexor digitorum profundus 5 

Horizontální addukce palce  m. adduktor pollicis 1 

Flexe 4. prstu v MCP kloubu mm. lumbricales III a IV, mm. interossei  2 

Flexe 5. prstu v MCP kloubu  m. lumbricalis IV, mm. interossei 2 

Abdukce od třetího prstu v MCP kloubech mm. interossei dorsales 1 

Addukce ke třetímu prstu v MCP kloubech mm. interossei palmares 1 

Abdukce 5. prstu v MCP kloubu 
m. abductor digity minimi, m. interosseus 
dorsalis quartus 

1 

Fromentův příznak 
m. addukctor pollicis, m. interosseus dorsalis 
primus 

pozitivní 

Wartenbergův příznak m. interosseus palmaris tertius pozitivní 

 

Závěr vstupního vyšetření: Pacientka má lehkou hyposenzitivitu malíčku pravé ruky 

(viz tabulka 14) a těžký motorický deficit svalů pravé ruky inervovaných ramus profundus 
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nervi ulnaris (viz tabulka 15). Dále má extenční kontraktury 4. a 5. prstu v MCP kloubech a 

flekční kontraktury v interfalangeálních kloubech těchto prstů. 

KRÁTKODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN: Zmírnění bolesti pravého zápěstí, zlepšení 

motoriky pravé ruky, eliminace kontraktur 4. a 5. prstu pravé horní končetiny a zvýšení 

senzitivity těchto prstů. 

DLOUHODOBÝ REHABILITAČNÍ PLÁN: Udržení senzitivity a svalové hmoty a 

zabránění dalším svalovým atrofiím, zachování co nejlepší funkce pravé ruky do doby než 

bude možné provést chirurgické uvolnění nervu, obnova funkce pravé horní končetiny a 

návrat k běžným činnostem.  

EDUKACE: Pacientka edukována o nutnosti vyhýbat se dlouhodobé či opakované flexi 

v loketním kloubu a extenzi v zápěstí, opoře o mediální aspekt lokte, tlaku na zápěstí a 

nošení těžkých břemen (tašek, košíků) v pravé horní končetině. 

TERAPIE: jedenkrát denně po dobu desíti pracovních dnů (Od 1. 3. do 12. 3. 2021) 

Manuální terapie: mobilizace zápěstí, neurodynamická mobilizace loketního nervu, 

techniky na úpravu senzitivity (míčkování a vibrační techniky) v celé inervační oblasti 

loketního nervu, analytické posilování oslabených svalů pravé ruky na podkladě metody 

sestry Kenny a svalového testu dle Jandy. Manuální lymfodrenáž byla provedena 

specializovanou certifikovanou terapeutkou. 

Fyzikální terapie: vysokovýkonný laser BTL-6000 High intensity Laser II – aplikoace na 

distální třetinu paže v místě „Struthersovy arkády“, magnetoterapie přístrojem Dimap V F4 

za použití deskového aplikátoru do téže oblasti (Nastavení a použité hodnoty fyzikálních 

veličin viz kapitola 4. 1. 3. Terapie). 

Závěr terapie: Pacientka dobře reaguje na léčbu. V prvních dnech terapie popisuje 

noční „rozbouření“ pravé ruky. Od 3. terapie začíná pociťovat zmírňování bolestí a od 5. 

terapie zvýšení citlivosti pravého malíčku. 

VÝSTUPNÍ VYŠETŘENÍ: 15. 3. 2021 

Subjektivně: Pacientka udává, že se cítí lépe. Aktuální bolestivost zápěstí neudává, 

noční bolestivost 2/10 dle VAS. Citlivost malíčku a prsteníčku pravé ruky subjektivně 

zlepšena. Nemotornost dle vyjádření pacientky výrazně zlepšena. 
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Objektivně: Na pravé ruce přetrvává obraz ulnární drápovité ruky, kontraktury 4. a 5. 

prstu zmenšeny, rozsah pasivní hybnosti v kloubech těchto prstů zvýšen v průměru zhruba 

o 10°. Prsteníček pravé ruky a eminentia carpi ulnaris téže ruky na dotek lehce bolestivé. 

Tabulka 16. Vyšetření čití, výstupní vyšetření (kazuistika 3 – pravá horní končetina) 

Lokalita Taktilní čití Diskriminace Algické čití Vibrační čití Termické čití 

Eminentia carpi ulnaris normální 1 cm 9/10 8/8 9/10 

Dorsum ruky v úrovni os 
hamate a os triquetrum 

normální 1,5 cm 9/10 8/8 10/10 

Ventrální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

snížené 1,5 cm 8/10 7/8 10/10 

Dorzální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

normální 1 cm 10/10 8/8 10/10 

Distální článek 5. prstu snížené 1 cm 7/10 6/8 8/10 

 

Tabulka 17. Svalový test, výstupní vyšetření (kazuistika 3 – pravá horní končetina) 

Testovaný pohyb Testovaný sval Síla 

Flexe zápěstí s ulnární dukcí m. flexor carpi ulnaris 5 

Flexe v DIP kloubu 5. prstu m. flexor digitorum profundus 4 

Horizontální addukce palce  m. adduktor pollicis 3 

Flexe 4. prstu v MCP kloubu mm. lumbricales III a IV, mm. interossei  3 

Flexe 5. prstu v MCP kloubu  m. lumbricalis IV, mm. interossei 3 

Abdukce od třetího prstu v MCP kloubech mm. interossei dorsales 3 

Addukce ke třetímu prstu v MCP kloubech mm. interossei palmares 3 

Abdukce 5. prstu v MCP kloubu 
m. abductor digity minimi, m. interosseus 
dorsalis quartus 

3 

Fromentův příznak 
m. addukctor pollicis, m. interosseus dorsalis 
primus 

pozitivní 

Wartenbergův příznak m. interosseus palmaris tertius negativní 

 

Závěr výstupního vyšetření: Pacientka s těžkým syndromem Guyonova kanálu 

diagnostikovaným jako typ II, avšak spíše odpovídajícím typu I. má mírnou hyposenzitivitu 

v inervační oblasti ramus superior nervi ulnaris. Postižen je především distální článek 

malíčku (viz tabulka 16). Síla svalů inervovaných ramus profundus se u všech testovaných 

pohybů zlepšila o jeden až dva stupně dle Jandy a nyní souhrnně odpovídá stupni 3. Síla 

musculus flexor digitorum profundus se o jeden stupeň snížila, což je přikládáno neznámé 

etiologii (viz tabulka 17).  
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KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ: 1. 4. 2021  

Subjektivně: Pacientka udává, mírné zhoršení senzitivity 4. a 5. prstu v průběhu 

posledních deseti dnů. Aktuální bolestivost neudává, noční bolesti se v posledních třech 

dnech neobjevily. Pacientka udává bolesti šlach na levém zápěstí po krmení králíků a 

drůbeže. 

Objektivně: Na pravé ruce přetrvává obraz ulnární drápovité ruky, kontraktury 4. a 5. 

prstu zhruba stejné jako při výstupním vyšetření, rozsah pasivní hybnosti v kloubech 

těchto prstů zvýšen oproti vstupnímu vyšetření v průměru zhruba o 10°. Eminentia carpi 

ulnaris pravé ruky bolestivě citlivá na dotek. 

Tabulka 18. Vyšetření čití, kontrolní vyšetření (kazuistika 3 – pravá horní končetina) 

Lokalita Taktilní čití Diskriminace Algické čití Vibrační čití Termické čití 

Eminentia carpi ulnaris normální 1 cm 7/10 8/8 9/10 

Dorsum ruky v úrovni os 
hamate a os triquetrum 

normální 1,5 cm 10/10 8/8 10/10 

Ventrální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

snížené 1 cm 8/10 6/8 8/10 

Dorzální plocha proximálního 
a středního článku 5. prstu 

normální 1 cm 9/10 8/8 10/10 

Distální článek 5. prstu snížená 1 cm 6/10 6/8 7/10 

 

Tabulka 19. Svalový test, kontrolní vyšetření (kazuistika 3 – pravá horní končetina) 

Testovaný pohyb Testovaný sval Síla 

flexe zápěstí s ulnární dukcí m. flexor carpi ulnaris 5 

Flexe v DIP kloubu 5. prstu m. flexor digitorum profundus 4 

Horizontální addukce palce  m. adduktor pollicis 3 

Flexe 4. prstu v MCP kloubu mm. lumbricales III a IV, mm. interossei  3 

Flexe 5. prstu v MCP kloubu  m. lumbricalis IV, mm. interossei 3 

Abdukce od třetího prstu v MCP kloubech mm. interossei dorsales 2 

Addukce ke třetímu prstu v MCP kloubech mm. interossei palmares 2 

Abdukce 5. prstu v MCP kloubu 
m. abductor digity minimi, m. interosseus 
dorsalis quartus 

2 

Fromentův příznak 
m. addukctor pollicis, m. interosseus dorsalis 
primus 

pozitivní 

Wartenbergův příznak m. interosseus palmaris tertius negativní 

 

Závěr kontrolního vyšetření: Pacientka trpí těžkým syndromem Guyonova kanálu 

projevujícím se jako typ I. Čití v inervační oblasti ramus superior zůstává přibližně stejné 
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jako při výstupním vyšetření. Lehce postižen je distální článek malíčku (viz tabulka 18). 

Síla svalů inervovaných ramus profundus se oproti výstupnímu vyšetření u poloviny svalů 

zhoršila o jeden stupeň. Síla musculus flexor digitorum profundus zůstává na stupni 4 dle 

Jandy (viz tabulka 19). 

Zhodnocení terapie: Vlivem terapie došlo ke snížení bolestivosti, zlepšení ve všech 

testovaných senzitivních funkcích a zvýšení svalové síly o jeden až dva stupně u všech 

testovaných pohybů. Během tří týdnů po ukončení terapie se čití nezhoršilo, svalová síla 

se zhoršila u poloviny testovaných pohybů o jeden stupeň, přesto však zůstává v průměru 

o jeden stupeň vyšší než při vstupním vyšetření.  

4. 3. Problematika měření a zpracování výsledků 

Vyplnění dotazníku bylo ponecháno čistě na subjektivitě pacienta a jeho vlastním 

rozhodnutí, kterou možnost zaškrtne, bez jakékoliv pomoci terapeuta či konzultace s ním. 

Všechna měření senzitivity, která byla provedena, jsou více či méně zatížena subjektivním 

vnímáním a soustředěností pacienta. Stejně tak mohou být ovlivněna terapeutovým 

výběrem místa dotyku v danné kožní zóně. Nejobjektivnější z použitých metod hodnocení 

je svalový test dle Jandy. Je-li pacient správně instruován a provádí-li pohyb dle instrukcí, 

je výsledek zkreslen jen minimálně. Subjektivní vliv terapeuta nastává pouze u rozlišení 

stupňů 0 a 1 respektive stupňů 4 a 5. Na základě předpokladu možnosti zkreslení 

získaných hodnot u jednotlivých metod vyšetření, byla stanovena podmínka, že pro 

rozhodnutí, zdali se pacient zlepšil nebo zhoršil, je nutné, aby výsledný rozdíl mezi 

porovnávanými vyšetřeními byl u vyhodnocení dotazníku a senzitivity větší nebo roven 2 

body (viz kapitola 4. 4. Vyhodnocení získaných dat). V případě že se získané hodnoty liší 

o méně než 2 body je daná funkce hodnocena pojmem „stejný“ a je s ní nakládáno, jako 

by se její hodnota nezměnila (pacient se v dané modalitě nezlepšuje ani nezhoršuje). 

U svalového testu tato podmínka stanovena nebyla a pacient byl hodnocen slovy „lepší“, 

„horší“ i když se získané hodnoty lišily o 1 bod.  

4. 4. Vyhodnocení získaných dat 

4. 4. 1. Vyhodnocení dotazníku  

Z výsledků dotazníku UNEQ plyne, že všichni tři pacienti uváděli před vstupním 

vyšetřením v průměru horší subjektivní příznaky než před kontrolním vyšetřením. 

K největšímu subjektivnímu zlepšení došlo u pacienta 2 (B. J.). Obecně lze říci, že čím 

těžší subjektivní příznaky měl daný pacient před vstupním vyšetřením, tím více se během 
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terapie subjektivně zlepšil. Statistické vyhodnocení dotazníku je podrobněji zpracováno 

v tabulce 20. Medián a modus se u všech pacientů v obou vyšetřeních shodují a v pěti ze 

šesti případů rovněž odpovídají aritmetickému průměrnu zaokrouhlenému na celá čísla. 

Směrodatná odchylka dosahuje nejvyšších hodnot u pacientky 3. To je způsobeno 

specifičností testu zaměřeného na syndrom kubitálního tunelu a nevhodností některých 

otázek týkajících se bolesti loketního kloubu pro hodnocení syndromu Guyonova kanálu. 

Tabulka 20. Vyhodnocení dotazníku UNEQ 

 
Vysvětlivky: Str – syndrom Struthersovy pasáže 
 Kub – syndrom kubitálního tunelu 
 Guy – syndrom Guyonova kanálu 

 

4. 4. 2. Vyhodnocení senzitivitních změn 

Pro možnost porovnání a vyhodnocení změn senzitivity v jednotlivých kožních 

lokalitách a změn vnímání jednotlivých modalit čití, byly veškeré testované modality 

převedeny na škálu hodnot od 0 do 10 (viz tabulka 21).  

Tabulka 21. Klíč přepočtu jednotlivých modalit čití na stupnici od 0 do 10 

 

Souhrnná senzitivita v jednotlivých kožních zónách může nabývat hodnot od 0 

(absolutní denervace) do 50 bodů (ideální čití). Obecně lze říci, že čím více je daná kožní 
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zóna postižena, tím větší má provedená terapie potenciál ke zlepšení čití v dané oblasti. 

Získaná data jsou podrobněji rozepsána a statisticky vyhodnocena v tabulce 22.  

Tabulka 22. Vývoj souhrnné hodnoty čití v jednotlivých kožních zónách 

 
Vysvětlivky: A – eminentia carpi ulnaris 
 B – dorsum ruky v úrovni os hamate a os triquetrum 
 C – ventrální plocha proximálního článku 5. prstu 
 D – dorzální plocha proximálního článku 5. prstu 
 E – distální článek 5. Prstu 
 Str – syndrom Struthersovy pasáže 
 Kub – syndrom kubitálního tunelu 
 Guy – syndrom Guyonova kanálu 
Šedě podbarvené hodnoty nepostižených koźních zón u syndromu Guyonova kanálu nebyly 
použity do statistického zpracování dat. 

 

U pacienta 1 se během terapie o 2 a více bodů zlepšila senzitivita v oblasti dorzální 

plochy proximálního článku a distálního článku malíčku, naopak ke zhoršení nedošlo 

v žádné zóně. Při kontrolním vyšetření bylo zjištěno zhoršení senzitivity o 2 a více bodů, 

konkrétně o 8 bodů (16 %) v oblasti ventrální plochy proximálního článku malíčku. To 

může být způsobeno nedodržováním léčebných opatření, o nichž byl pacient edukován při 

vstupním vyšetření. Určitý vliv může mít dlouhodobá dekompenzace diabetu či thyreoitida. 

Hladina glykovaného hemoglobinu byla v prosinci 2020 75 mmol / mol. Více informací 

ohledně těchto interních nemocí pacient neuvedl. 

U pacienta 2 (B. J.) byl při vstupním vyšetření nejvíce postižen distální článek malíčku. 

Během terapie došlo ke zlepšení senzitivity o 2 a více bodů ve všech testovaných kožních 

zónách. Celkově se pacient 2 zlepšil během terapie o 29 bodů (11,6 %). 

K nejvýraznějšímu zlepšení došlo na dorzální ploše distálního článku malíčku, kde celková 

hodnota čití vzrostla o 9,25 bodu (18,5 %). Při kontrolním vyšetření bylo zjištěno další 
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zlepšení senzitivity distálního článku malíčku o 4,5 bodu (9 %), naopak v ostatních zónách 

došlo ke zhoršení senzitivity o 2 a více bodů. V zóně na eminentia carpi ulnaris byla 

hodnota stejná jako při vstupním vyšetření, v dalších třech zónách byla hodnota o 2 až 3 

body vyšší oproti vstupnímu vyšetření.  

U pacientky 3 (K. M.) došlo během terapie ke zlepšení senzitivity v obou postižených 

kožních zónách o 2 a více bodů. K výraznějšímu zlepšení došlo na ventrální ploše 

proximálního článku malíčku. Při kontrolním vyšetření bylo zjištěno zhoršení senzitivity 

distálního článku malíčku o 2 body (4 %). Stejné zhoršení bylo zjištěno i v zóně na 

eminentia carpi ulnaris, která by vzhledem k inervaci skrz ramus palmaris nervi ulnaris 

neměla být u syndromu Guyonova kanálu postižena. Hodnota však může být ovlivněna 

bolestivostí podkožních struktur, analgetiky či nepozorností pacientky během vyšetření. 

Souhrnná hodnota modalit čití na všech pěti vyšetřovaných místech se taktéž 

pohybuje v rozsahu od 0 (absolutně vymezená rozpoznávací schopnost) do 50 bodů 

(ideální rozpoznávací schopnost). U pacientky 3 (K. M.) byly tyto modality rovněž 

hodnoceny zvlášť pro postižené kožní zóny vzhledem k místu komprese v Guyonově 

kanálu (ventrální plocha proximálního článku 5. prstu a distální článek 5. prstu → 2 zóny 

=> rozsah hodnot 0 až 20 bodů). Získaná data jsou podrobněji rozepsána a statisticky 

vyhodnocena v tabulce 23. 

U pacienta 1 (S. L.) měly všechny modality čití vůči sobě nejmenší rozptyl hodnot, 

který je vyjádřen nejmenší směrodatnou odchylkou. Při výstupním vyšetření se oproti 

vstupnímu vyšetření o 2 a více bodů zlepšilo algické a vibrační čití. Při kontrolním 

vyšetření byl zjištěn pokles hodnoty algického čití na původní úroveň, zhoršení termického 

čití o 2 body (4 %) proti výstupnímu vyšetření a taktilního čití o 5 bodů (10 %) oproti 

vstupnímu i výstupnímu vyšetření.  

U pacienta 2 (B. J.) byl během vstupního vyšetření největší rozdíl mezi hodnotami 

jednotlivých modalit čití, který se ve statisckém zpracování promítl směrodatnou odchylkou 

8,9 bodu, jež odpovídá 30 % průměrné hodnoty jednotlivých modalit. Nejvíce postiženo 

bylo diskriminační a taktilní čití naopak nejlépe zachované bylo čití termické. Při výstupním 

vyšetření bylo zjištěno zlepšení o 2 a více bodů ve všech modalitách čití kromě taktilního 

čití, jehož hodnota zůstala stejná jako při vstupním vyšetření. Při kontrolním vyšetření bylo 

odhaleno zhoršení o 2 a více bodů u diskriminačního, vibračního a termického čití. Naopak 

taktilní čití se o pět bodů zlepšilo. 
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U pacientky 3 (K. M.) došlo během terapie ke zlepšení diskriminačního a termického 

čití o 2 a více bodů. Při kontrolním vyšetření byl zjištěn pokles hodnoty termického čití na 

původní hodnotu. Naopak diskriminační čití se zlepšilo o další 2 body (4 %). 

Tabulka 23. Vývoj hodnot jednotlivých modalit čití  

 
Vysvětlivky: diskrim. – diskriminační čití 
 termic. – termické čití 
 Str – syndrom Struthersovy pasáže 
 Kub – syndrom kubitálního tunelu 
 Guy – syndrom Guyonova kanálu 
Šedě podbarvené hodnoty berou v potaz pouze psotižené kožní zóny u syndromu Guyonova 
kanálu (zóny inervované ramus superficialis nervi ulnaris). 

 

4. 4. 3. Vyhodnocení změn svalové síly 

Při hodnocení síly svalů inervovaných loketním nervem bylo možné získat maximálně 

40 bodů za 8 testů ohodnocených hodnotou od 0 do 5 (viz tabulka 24).  

Pacient 1 (S. L.) získal při vstupním vyšetření 37 bodů, při kontrolním se zlepšil na 39 

bodů a při výstupním vyšetření dosáhl maxima 40 bodů. Pacient 2 (B. J.) získal při 

vstupním hodnocení 22 bodů, při výstupním vyšetření dosáhl 28 bodů a při kontrolním 

vyšetření získal 26 bodů, přestože musculus flexor digitorum profundus posílil za stupně 3 

na stupeň 4, avšak jiné svaly naopak o 1 stupeň ochably. Pacientka 3 (K. M.) získala při 

vstupním vyšetření 8 bodů, pokud nebudeme počítat musculus flexor carpi ulnaris a 

musculus flexor digitorum profundus, které jsou inervovány proximálně od komprese nervu 
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v Guyonově kanálu. Při výstupním vyšetření po intenzivní rehabilitaci se zlepšila na 18 

bodů a při kontrolním vyšetření dosáhla 15 bodů.  

Tabulka 24. Vývoj svalové síly v průběhu sledování pacientů 

 
Vysvětlivky: A – flexe zápěstí s ulnární dukcí 
 B – flexe v DIP kloubu 5. prstu 
 C – horizontální addukce palce 
 D – flexe 4. Prstu v MCP kloubu 
 E – flexe 5. Prstu v MCP kloubu 
 F – abdukce od třetího prstu v MCP kloubech 
 G – addukce ke třetímu prstu v MCP kloubech 
 H – abdukce 5. Prstu v MCP kloubu 
 Dg. – diagnóza  
 Str – syndrom Struthersovy pasáže 
 Kub – syndrom kubitálního tunelu 
 Guy – syndrom Guyonova kanálu 
Šedě podbarvené hodnoty pohybů prováděných nepostiženými svaly u syndromu Guyonova 
kanálu nebyly zavzaty do statistického zpracování dat. 

 

4. 5. Shrnutí výsledků a potvrzení hypotéz praktické části 

V úvodu práce byly položeny dvě hypotézy pro praktickou část práce. První z nich zní. 

H1) Pacienti podstupující námi vybranou konzervativní terapii se v průběhu terapie 

celkově zlepší. 

Toto tvrzení potvrzuje tabulka 25, podle níž se pacienti dohromady zlepšili 

v 11parametrech, v 7 zůstaly na stejné úrovni a nikdo z nich se v žádném parametru 

nezhoršil. Největší progresi měl pacient 2 (B. J.), který se zlepšil v pěti ze šesti parametrů 

a stagnoval pouze v hodnotě taktilního čití. Zbylí dva pacienti se shodně zlepšili ve třech 

parametrech a ve zbylých třech parametrech stagnovali. Lze tedy říci, že během terapie se 

všichni pacienti více či méně zlepšili. 
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Tabulka 25. Shrnutí změny stavu pacientů během terapie 

 

Druhá hypotéza zní. 

H2) Pacienti podstupující námi vybranou konzervativní terapii se v průběhu 20 dnů po 

poslední provedené terapii celkově zhorší, avšak při kontrolním vyšetření budou stále 

vykazovat lepší výsledky než při vstupním vyšetření. 

Tabulka 26. Shrnutí změny stavu pacientů během 20 dnů po terapii 

 

První polovinu tvrzení potvrzuje tabulka 26, podle níž se pacienti dohromady zhoršili 

v 10 parametrech, v 5 zůstaly na stejné úrovni a ve 3 se zlepšili. K největšímu zhoršení 

došlo u pacienta 2 (B. J.), který se zhoršil ve čtyřech  ze šesti parametrů. Zbylí dva 

pacienti se shodně zhoršili ve třech parametrech. Lze tedy říci, že během 20 dnů bez 

terapie se všichni pacienti zhoršili, avšak toto tvrzení již není tak jednoznačné jako u 

předchozí hypotézy. 

Druhou polovinu tvrzení potvrzuje tabulka 27, podle níž pacienti dohromady dosáhli při 

kontrolním vyšetření ve 13 parametrech lepších hodnot než při vstupním vyšetření, v 6 

parametrech se vrátili či během všech vyšetření zůstali na stejné hodnotě. Ve dvou 

parametrech došlo ke zhoršení hodnot oproti vstupnímu vyšetření. Největší progresi 

vzhledem ke vstupnímu vyšetření měl pacient 2 (B. J.), který se během terapie a 

následného třítýdenního období bez terapie zlepšil ve všech sedmi parametrech. Ostatní 

dva pacienti se shodně zlepšili ve třech, stagnovali taktéž ve třech a zhoršili v jednom 
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parametru. Lze tedy říci, že se během 20 dní po terapii všichni pacienti udrželi v lepším 

stavu, co se týče kompresivní neuropatie, než v jakém byli při vstupním vyšetření.  

Tabulka 27. Shrnutí změny stavu pacientů mezi vstupním a kontrolním vyšetřením 

 

4. 6. Závěr praktické části 

Obě dvě položené hypotézy týkající se praktické části byly potvrzeny na souboru třech 

pacientů s úžinovým syndromem loketního nervu. Tato skupina pacientů je však příliš 

malá a nejednotná na to, aby se na základě jejích výsledků dal obecně hodnotit účinek 

fyzioterapeutické intervence na pacienty s kompresivní neuropatií loketníhio nervu. 
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5. DISKUZE 

5. 1. Diskuze k rešeršní části 

Pro účely rešeršní části byly prohledány mezinárodní databáze PubMed a web of 

science a český portál Medvik. Původním záměrem bylo zaměřit se pouze na články 

publikované v odborných vědeckých periodikách v letech 2014 až 2021 a starší původní 

díla podstatná pro vývoj pohledu na úžinové syndromy loketního nervu. Velmi nízký počet 

článků popisujících některé podstatné souvislosti, jako je intraneurální struktura loketního 

nervu, klinické vyšetření, farmakologická terapie či fyzioterapeutická intervence však byly 

důvodem k použití i starších vědeckých článků a tištěných rámcových publikací. 

Ohledně patofyziologie, etiologie a rizikových faktorů onemocnění se autoři shodnou 

na zakládních příčinách a mechanismech komprese, přestože přesný mechanismus 

komprese, především u syndromu kubitálního tunelu není vědecky plně objasněn 

(Gelberman, 1998). 

Základním předpokladem vzniku komprese loketního nervu jsou anatomické variace a 

abnormality samotného nervu či okolních struktur (Ehler & Ridzoň, 2017). Pozorováním 

loketního nervu se zabývali již průkopníci anatomie Anders van Wesel (1514-1564), 

známější pod latinskou variantou svého jména Andreas Vesalius, Albrecht von Haller 

(1708-1777), Marie-Francois Xavier Bichat (1771-1802) či na českém území působící 

profesor a zakladatel topografické anatomie Josef Hyrtl (1810-1894). Za zakladatele 

moderní neuroanatomie horní končetiny je bezesporu považován Sir Sydney Sunderland. 

Jeho obsáhlé dílo z druhé poloviny 40. let 20. století zabývající se průběhem a strukturou 

periferních nervů horní končetiny včetně jejich cévního zásobení dalo základy 

současnému pojetí a chirurgické léčbě periferních neuropatií horní končetiny (Koehler & 

al., 2018; Mioton & al., 2019; Sunderland, 1945a,b). Přestože se dnes zdá být vše, co se 

týká makroskopické anatomie již dávno odhaleno, o existenci a četnosti výskytu některých 

anatomických struktur ovlivňujících vznik a manifestaci úžinových syndromů loketního 

nervu se stále vede diskuze. Ta je způsobena variabilitou anatomických struktur v lidské 

populaci (Ehler & Ridzoň, 2017). Ačkoliv řada anatomů nezávisle na sobě potvrdila 

existenci těchto struktur, někteří autoři nadále popírají jejich existenci a příznaky 

kompresivní neuropatie přisuzují jiné etiologii (viz kapitola 3. 2. 2. 1. Struthersova pasáž).  

Z hlediska fyzioterapeuta je těžké mít na tuto problematiku objektivní názor, jelikož kromě 

výuky anatomie se fyzioterapeut k pitvě či k otevřeným operacím nedostane, aby se na 
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vlastní oči přesvědčil. V tom je odkázán na práci anatomů či chirurgů a publikaci jejich 

objevů a výsledků, na základě nichž si musí udělat vlastní představu.  

Různá manifestace symptomů v inervační oblasti loketního nervu, může mít souvislost 

s interneurálním uspořádáním svalových vláken a fasciklů. To je, jak prokázali Mioton et 

al., značně individuální, nejen co se různých jedinců týče, ale i v kontralaterálním 

porovnání u téhož jedince (Mioton & al., 2017). S vývojem moderních zobrazovacích 

metod s vysokým rozlišením se otevírá nová cesta ke zkoumání a pochopení 

mikroanatomie a neurální topografie periferních nervů. 

Problém nastává v otázce vlivu pracovního prostředí na vznik kompresivní neuropatie 

a s ním spojená klasifikace tohoto onemocnění jako nemoci z povolání. Mnozí autoři zjistili 

zvýšenou incidenci syndromu kubitálního tunelu či syndromu Guyonova kanálu u 

konkrétních profesí (Ehler & Latta, 2008; Jackson & al., 2019; Matulová & Pára, 2009; 

Omejec & Podnar, 2016). 

Ta je jako medicínsko právní pojem v České republice definována v nařízení vlády č 

290/1995 sbírky. Dle tohoto dokumentu se za nemoc z povolání považuje onemocnění 

vzniklé působením fyzikálních, chemických, biologických či jiných škodlivých vlivů 

vzniklých za specifických podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Rozhodnutí 

o uznání  kompresivní neuropatie jako nemoci z povolání má v pravomoci místně 

příslušné pracovnělékařské pracoviště. Rozhodnutí má významný dopad jak na 

samotného pacienta, tak i na jeho zaměstnavatele, který je v případě uznání nemoci 

z povolání povinen poskytnout postiženému zaměstnanci odškodnění (Česko, 1995; Ehler 

& al., 2019).  

Problémem pro přiznání nemoci z povolání je multifaktorialita úžinových syndromů. Je 

otázkou dohadů, do jaké míry je nástup jednotlivých syndromů ovlivněn genetickými 

faktory, anatomickými anomáliemi, životním stylem, věkem, autoimunitními procesy, 

špatně zhojenými zraněními či právě pracovním prostředím. V případě prokázání vlivu 

pracovního prostředí je dále těžké rozhodnout, zdali zaměstnanec přistupoval k výkonu 

práce tak, jak měl, a zda si za onemocnění nemůže sám svými špatnými pracovními a 

pohybovými návyky. Otázkou zůstává, co může pro prevenci vzniku úžinového syndromu 

u svých zaměstnanců udělat zaměstnavatel. Přestože někteří autoři navrhli ve svých 

studijích ergonomická či jiná bezpečnostní opatření ke snížení četnosti výskytu 

kompresivních neuropatií, zůstává otázkou, do jaké míry mohou tato opatření zamezit 
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nebo oddálit vznik úžinového syndromu, a zdali si je mohou zaměstnavatelé dovolit 

z finančního hlediska. 

K diagnostice syndromů využívají různí autoři různých postupů. Obecně se shodnou, 

že základem diagnostiky by měl být pečlivý odběr anamnézy a klinické neurologické 

vyšetření doplněné snímky ze zobrazovacích metod (Cambon-Binder, 2021; Staples & 

Calfee, 2017). Přesto však mnozí autoři věnují ve svých pracích zobrazovacím metodám 

mnohem větší prostor než samotnému vyšetření. Anamnéza bývá prezentována jen 

okrajově. Diagnostika tak stále více spočívá v pořizování a prohledávání rentgenových 

snímků, pořizování obrazových materiálů pomocí diagnostického ultrazvuku a magnetické 

rezonance a hledání struktur potenciálně způsobujících kompresi loketního nervu, které by 

bylo možné chirurgicky odstranit. Na pocity a prožitky pacientů se bere ohled jen okrajově 

a o úžinových syndromech jako psychosomatickém onemocnění se ve většině prací vůbec 

neuvažuje.  

Konzervativní terapii je v odborné literatuře věnováno velmi málo prostoru. Obecně se 

diskutuje o kladech a záporech kortikoterapie a účincích opiodních analgetik a jiných 

potenciálně návykových látek (Andrews & al, 2018; Koppel Hesselink & Kopský, 2012; 

Podnar & Omejec, 2016). Drtivá většina autorů se shodne na nočním dlahování, avšak 

informace ke správnému používání ortotiky a nošení ortéz během dne se v odborné 

literatuře nepovedlo dohledat. Stejně tak nebyly v prohledaných databázích nalezeny 

žádné články zabývající se ergoterapií úžinových syndromů loketního nervu. Pouze Davis 

et Kane ve své práci zmiňují význam ergoterapie pro edukaci používání vhodných 

polstrovacích či polohovacích technik (Davis & Kane, 2021).  

Chirurgické terapii a jejím výsledkům je v literatuře věnováno velmi mnoho prostoru. 

Podle autorů provádějících srovnávací studie nelze jednoznačně určit nejlepší a 

nejperspektivnější chirurgickou techniku (Cambon-Binder, 2021, Staples & Calfee, 2017). 

Existuje několik typů operací, z nichž každá má své uplatnění při různé etiologii a tíži 

příznaků, každá má své pro a proti a žádná z nich není zcela bez rizik. Z pohledu 

fyzioterapeuta je dobré se zamyslet nejen nad dekompresí loketního nervu, ale i nad 

poškozením okolních tkání během operace, především kostí, svalů, ligament a cév, které 

může přímo či nepřímo narušit posturu a ovlivnit řízení motoriky. Stejný efekt mohou 

způsobit i tuhá, neprotažitelná jizva či pooperační srůsty. Na zlepšení hojení a senzitivity, 

zvýšení svalové síly a rychlejší návrat do normálu má nepochybný vliv rehabilitace, 

bohužel v chirurgických a neurochirurgických studiích je této problematice věnováno velmi 
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málo prostoru, konkrétní formy pooperační rehabilitace nebývají uvedeny vůbec. Ty je 

nutno dohledat na stránkách jednotlivých zdravotnických zařízení, které chirurgickou léčbu 

provádějí (Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, 2018), avšak i zde jsou uvedeny velmi 

obecně a stručně. 

Porvnání přínosů a rizik farmakoterapie a chirurgické léčby z pohledu fyzioterapeuta je 

těžké k posouzení. Přístup některých chirurgů (Tottas & al., 2019) za každou cenu, co 

nejrychleji provést dekompresi stlačeného úseku nervu není ideální. Diskutabilní je však 

rovněž přínos farmakoterapie, pokud je pacient odkázán na pravidelné úžívání 

návykových látek a zda není lepší pacienta odoperovat, nežli nenávratně poškodit jeho 

organismus. Je nutné však pamatovat, že nikde není zaručeno, že operace musí 

dopadnout dobře a pacient i přes včasný chirurgický zásah může být dlouhodobě po 

zákroku odkázán na užívání analgetik, či může mít větší senzomotorický deficit než před 

operací.  

Studií zabývajících se fyzioterapeutickou intervencí u úžinových syndromů loketního 

nervu je velmi málo, často je nutné vycházet z fyzioterapeutické léčby syndromu 

karpálního tunelu, který se vyskytuje častěji a je nejvíce probádanou kompresivní 

neuropatií. Paradoxem je, že více článků zabývajících se fyzioterapií neuropatie 

periferních nervů horní končetiny lze nalézt v Českém portálu Medvik, než 

v renomovaných celosvětových vyhledávačích. To může být vysvětleno tvrzením Koláře et 

al., že většina fyzioterapeutických postupů a technik stejně jako některé formy fyzikální 

terapie vycházejí z pozorování a empirie a těžko lze vědecky objasnit mechanizmus jejich 

účinků. Proto se zdaleka tak často nedostávájí do předních vědeckých periodik a jsou 

mnohem častěji prezentovány na lokální úrovni (Kolář & al., 2009). 

5. 2. Diskuze k praktické části 

5. 2. 1. Diskuze k výběru a vyhodnocení dotazníku 

K hodnocení subjektivních příznaků byla u všech pacientů jednotně použita česká 

verze dotazníku UNEQ (příloha 2). Primárně se jedná o dotazník vypracovaný 

pro hodnocení závažnosti syndromu kubitálního tunelu (Mondelli & al., 2006). Tento 

dotazník byl použit vzhledem k tomu, že byl vypracován konkrétně pro účely kompresivní 

neuropatie loketního nervu a byl použit ve dvou dalších nezávislých studiích k hodnocení 

účinnosti konzervativní terapie syndromu kubitálního tunelu. K hodnocení syndromu 

Guyonova kanálu není dotazník UNEQ příliš vhodný, jelikož povaha některých otázek 
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týkajících se bolesti v lokti (především otázky 5 a 6 viz příloha 3) falešně zlepšují stav 

pacientů. Proto v naší studii nelze výsledky různých pacientů porovnávat mezi sebou, 

avšak porovnání výsledků vstupního a kontrolního hodnocení u jednoho daného pacienta 

možné je. Specifický dotazník zaměřený na subjektivní hodnocení příznaků syndromu 

Guyonova kanálu se nepovedlo vypátrat, vzhledem k nízké četnosti článků zabývajících se 

touto problematikou je pravděpodobné, že žádný takový dotazník doposud neexistuje. 

Dotazník UNEQ je krátký a stručný. Otázky jsou jednoznačně formulovány. 

Problémem mohou být možnosti, z nichž pacienti vybírají své odpovědi. Ty jsou zadány 

velmi obecně a neurčitě. Pro pacienty může být těžké rozeznat, zda je jimi pociťovaná 

necitlivost, brnění či bolest mírná, střední či těžká, nebo zda se jejich senzitivní příznaky 

mírně, středně či silně zvyšují. Největší problém použití tohoto dotazníku je v tom, že sami 

autoři, kteří testovali dotazník na 203 pacientech, nezveřejnili ve své práci žádné získané 

hodnoty pacientů ani porovnání škály UNEQ s jinou klasifikací syndromu kubitálního 

tunelu. Terapeut tak nemá možnost porovnání výsledků dosažených svými pacienty. 

Choi et al. použili dotazník UNEQ k hodnocení léčby 10 pacientů se syndromem 

kubitálního tunelu klasifikovaným jako typ 1 nebo 2A dle Mc Gowenové léčeným injekcí 

40 mg triamcinolu a 2 ml 1 % lidokainu. Dotazník byl pacienty vyplněn před podáním 

injekce, 1 týden po podání injekce a 4 týdny po podání injekce. Před terapií dosahovali 

pacienti průměrného skóre 15, které, je o 4 body nižší než hodnocetí, kterého v naší studii 

dosáhl pacient 1. Průměrné skóre UNEQ po terapii mírně kleslo (zhruba o dva body) 

stejně jako u našeho pacienta 1, což potvrzuje naše tvrzení, že čím nižší je počáteční 

skóre UNEQ, tím menší je prostor k subjektivnímu zlepšení (Choi & al., 2015). 

Pro potřeby hodnocení subjektivních příznaků postižení loketního nervu vypracovali 

MacDermid et Grewal dotazník PRUNE („patient-rated ulnar nerve evaluation“). Test 

hodnotí 20 položek stupnicí od 0 (nejlepší) do 10 (nejhorší). Test hodnotí bolest, 

poškození senzitivity a motoriky, specifické úkoly prováděné horní končetinou, každodenní 

a volnočasové activity. Dotazník PRUNE je vhodný pro hodnocení všech úžinových 

syndromů loketního nervu a je podrobnější, citlivější a má vyšší koeficient spolehlivosti než 

dotazník UNEQ. Bohužel se však nepovedlo vypátrat jedinou nezávislou studii, v níž by 

byl dotazník PRUNE použit k hodnocení příznaků před a po konzervativní terapii 

úžinových syndromů loketního nervu. Navíc byl tento dotazník shledán příliš obsáhlým a 

jeho vyplňování by zabralo více času, který byl použit k objektivnějším diagnostickým 

metodám (MacDermid & Grewal, 2013).  
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Vedle těchto specifických dotazníků se někdy k hodnocení příznaků kompresní 

neuropatie loketního nervu používají další obecné dotazníky pro hodnocení horní 

končetiny, jako jsou „Michigan Hand Questionnaire“ (MHQ), „Disability of the Arm, 

Shoulder and Hand“ (DASH) či dotazníky pro hodnocení syndromu karpálního tunelu jako 

je například „Carpal Tunnel Questionnaire“ (CTQ). Hodnocení těmito dotazníky bývají 

často zkreslená kvůli původnímu zaměření na jinou diagnózu s odlišnými somatickými 

projevy (Song & al., 2013).  

5. 2. 2. Diskuze k výsledkům fyzioterapeutické intervence 

Porovnání výsledků námi provedené fyzioterapeutické intervence s výzkumy ostatních 

autorů je poměrně složité a zavádějící, jelikož nebyla nalezena práce, v níž by pacienti 

podstupovali kombinaci totožných procedur. Všichni pacienti se terapií zlepšili a dle 

vyjádření pacientů 2 a 3 mohli omezit užívání analgetických přípravků, což je pozitivní 

zpráva vzhledem k vedlejším účinkům a návykovosti těchto farmak. Otázkou zůstává, jaké 

vedlejší účinky by mohla mít pravidelná dlouhodobá aplikace laserterapie a 

magnetoterapie a zda tyto procedury mohou být návykové.  

Pacient 1 nemá neurologicky stanovenou diagnózu úžinového syndromu loketního 

nervu, přestože symptomaticky odpovídá syndromu Struthersovy pasáže, který však řada 

autorů popírá a jiní jej zahrnují pod syndrom kubitálního tunelu. Podle Dellona a 

McGowanové pacient odpovídá nejlehčímu typu 1. Ten by měl dle obecné shody autorů 

dobře reagovat na konzervativní léčbu. Pacientův stav se v mezidobí mezi vstupním a 

kontrolním vyšetřením skutečně zlepšil, přestože se choval nedisciplinovaně a 

nedodržoval doporučení ohledně klidového režimu. Do jaké míry je u něho kompresivní 

syndrom ovlivňován diabetem a thyreoitidou je otázkou diskuze a spekulací. Rydberg et al. 

prokázali zvýšený výskyt syndromu kubitálního tunelu v kohortě švédských diabetiků 

(Rydberg & al., 2020). Yerdelen, Ertorerová et Koc potvrdili vliv hypothyreózy na pevnost a 

vodivé vlastnosti periferních nervů horních končetin (Yerdelen, Ertorerová et Koc, 2010). 

Senzitivita u tohoto pacienta je patologicky snížena pouze na distálním článku malíčku, 

z něhož si pacient často odebírá kapilární krev pro účely měření glykémie. To může 

značně ovlivnit citlivost tohoto článku prstu především v oblasti vnímání algického čití a 

diskriminačních schopností. 

Pacient 2 je typickým příkladem pacienta se syndromem kubitálního tunelu poúrazové 

etiologie. Podle McGowanové odpovídá typu 2B. Přestože je pacient indikován 

k chirurgické terapii a fyzioterapie by měla mít pouze udržovací efekt do provední 
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operačního zákroku, projevil pacient nečekaný potenciál a výrazně se zlepšil ve všech 

hodnocených aspektech. Do jaké míry stojí za zlepšením senzomotorických funkcí 

motivace a vidina návratu k oblíbeným činnostem je předmětem spekulací, stejně jako vliv 

kouření na progresi onemocnění, vzhledem k tomu, že pacient již čtyři roky nekouří. 

Pacientka 3 je atypickým příkladem pacienta se syndromem Guyonova kanálu 

způsobenou nejčastější etiologií, tedy gangliem. To se dle MRI nachází v zóně II a 

komprimuje ramus profundus nervi ulnaris. Dle studií by se tato diagnóza měla projevovat 

čistě motorickým deficitem. Přesto se u pacientky během posledního měsíce před terapií 

rozvinuly senzitivní poruchy v inervační oblasti ramus superficialis. Utlačení ramus 

superficialis by mohlo být způsobeno expanzí či migrací ganglia v Guyonově kanálu. 

Zajímavým vypozorovaným jevem bylo zhoršení senzitivních příznaků v závislosti na flexi 

v loketním kloubu. Některé další indicie jako je oslabení musculus flexor digitorum 

profundus během terapie, či změna vnímání algického čití v místě eminentia carpi ulnaris 

mohou vést k domněnce, že pacientka kromě syndromu Guyonova kanálu trpí rovněž 

lehkým syndromem kubitálního tunelu na téže ruce.   

Terapií syndromu Guyonova kanálu způsobeného gangliovou cystou se ve své práci 

zabývali Tottas et al. Tito autoři propagují okamžitou chirurgickou léčbu z důvodu lepšího 

pooperačního zotavení a lepší obnově senzomotorických funkcí (Tottas & al., 2019). 

Coraci et al. naopak navrhují u lehčích a středně těžkých postižení upřednostnit 

konzervativní terapii, pokud má dostatečný efekt a výsledky (Coraci & al., 2018). U 

pacientky 3, byl její motorický deficit na počátku terapie velmi závažný, přesto se během 

terapie viditelně zlepšila a pochvalovala si její efekt. 

Přestože se lze v literatuře setkat s jednostrannými i oboustrannými kompresivními 

neuropatiemi loketního nervu (Máslová, 2010; Tottas & al., 2019), je zajímavým zjištěním 

fakt, že všichni tři naši pacienti mají postiženou pouze dominantní končetinu, přestože 

v dětství utrpěli frakturu předloktí nedominantní horní končetiny. Z toho může plynout fakt, 

že kompresivní porucha je způsobena přetěžováním dominantní ruky nebo úvaha nad tím, 

zda pacienti podvědomě dlouhodobě nešetří kdysi zlomenou nedominantní končetinu a 

tím ji „chrání“ před úžinovým syndromem. 

5. 2. 3. Porovnání s ostatními závěrečnými pracemi 

Efektu rehabilitace u úžinových syndromů loketního nervu se doposud v České 

republice věnovalo minimum závěrečných prací. V rámci své diplomové práce se 
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rehabilitací u syndromu kubitálního tunelu zabývala Mgr. Veronika Máslová. Ta však 

prováděla vyšetření pacientů v elektrofyziologické laboratoři pomocí elektromyografického 

vyšetření (EMG) a vlastního dotazníku. Terapii zaměřila pouze na provádění pěti 

konkrétních cviků. Efekt terapie hodnotila změnou rychlosti vedení vzruchu nervovými 

vlákny a pomocí vlastního dotazníku. Změna rychlosti vedení vláken byla statisticky 

nesignifikantní. Po pravidelném tříměsíčním cvičení nebyl nalezen statisticky signifikantní 

rozdíl v rychlosti vedení nervových vláken.  Dle vyhodnocení jejího dotazníku došlo u 

pacientů k subjektivnímu zmírnění nočních bolestí a normalizaci čití. Nejméně na léčbu 

reagovalo termické čití (Máslová, 2010). V porovnání s touto prací dosáhli naši pacienti 

stejných výsledků. 
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6. Shrnutí 

Úžinové syndromy nervus ulnaris jsou poměrně často se vyskytující mononeuropatií 

postihující jednu či obě horní končetiny. Zahrnují především komprese v kubitálním a 

ulnárním tunelu, avšak vzácně se mohou vyskytnout i na jiných místech v průběhu 

loketního nervu. Příčiny i příznaky komprese loketního nervu mohou být různé. Pro 

správnou diagnostiku a terapii je důležité porozumět anatomickým a patofyziologickým 

souvislostem. Základem diagnostiky je fyzikální vyšetření. K potvrzení diagnózy lze použít 

elektrodiagnostické vyšetření či zobrazovací metody. Terapie je odvislá od etiologie a tíže 

postižení. Základem konzervativní léčby jsou farmakoterapie, dlahování a 

fyzioterapeutická intervence. Ta využívá především techniky měkkých tkání a 

kinezioterapii doplněné vhodnou fyzikální terapií. Chirurgická léčba by měla být volena u 

pacientů s těžkým senzitivním či motorickým deficitem, při selhání konzervativní terapie 

nebo v případě známé etiologie, kterou nelze léčit konzervativně. Operace spočívá 

v uvolnění komprimovaného úseku nervu s případnou resekcí kompresivní tkáně. 

Praktická část ukázala, že i pacienti se středně těžkým až těžkým úžinovým 

syndromem loketního nervu indikovaní k chirurgickému zákroku mohou dobře reagovat na 

konzervativní terapii. Vlivem správně nastavené fyzioterapeutické léčby a dodržováním 

režimových opatření se dokonce mohou během dvou týdnů viditelně zlepšit. Udržení stavu 

dosaženého intenzivní rehabilitací se zdá být velmi složité, jelikož i přes pokračování 

v nastaveném režimu a vyvarování se přetěžování postižené končetiny, bylo již po 

necelých třech týdnech od ukončení rehabilitace zjištěno opětovné zhoršení stavu. 

Ideálem by se mohla zdát každodenní pravidelná rehabilitace, avšak i její efekt by se 

v určitém bodě zastavil. Navíc finanční úhrada za rehabilitaci, kterou by po dosažení 

stropu propláceného zdravotní pojišťovnou museli pacienti platit, by pro všechny tři 

pacienty vzhledem k jejich sociálně-ekonomickému statutu byla příliš zatěžující. 
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7. Závěr 

Úžinové syndromy nervus ulnaris jsou v určitých aspektech málo probádaným 

tématem. Přestože existuje mnoho studií zabývajících se anatomií, etiologií, rizikovými 

faktory, diagnostikou či chirurgickou intervencí, je v odborné literatuře věnováno velmi 

málo prostoru konzervativní terapii, zvláště pak fyzioterapii. Existuje velmi málo studií 

zabývajích se účinkem kinezioterapie u těchto syndromů. Studie zkoumající nebo 

porovnávající účinky fyzikální terapie či zaměřené na úpravu pohybových stereotypů 

nejsou publikovány takřka vůbec. Přestože je u pacientů se symptomatickým deficitem 

senzitivity a motoriky první volbou léčby chirurgická dekomprese, je třeba pamatovat na 

nemalé procento pacientů, kteří operační terapii podstoupit nemohou nebo nechtějí. Těm 

by měla být umožněna pravidelná rehabilitace, kterou lze dosáhnout určitého zlepšení 

senzomotorických funkcí. Podmínkou úspěšné rehabilitace je zájem a ochota pacienta 

podrobit se dlouhodobější a časově náročnější léčbě, mít vůli změnit svůj životní styl, 

pracovní i sportovní návyky a především mít motivaci něčeho dosáhnout.   
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9. PŘÍLOHY 

9. 1. Příloha 1 – Originální Italská verze dotazníku UNEQ 

Questionario per la neuropatia del nervo ulnare al gomito Indichi una sola risposta per 

ciascuna delle seguenti 9 domand che si riferiscono ai sintomi che ha lamentato nelle 

ultime due settimane. 

1) Nelle ultime due settimane ha lamentato addormentamento o formicolio delle ultime 

due dita (anulare e mignolo) o all’ultimo dito (mignolo) della mano? 

1. Non ho mai avuto addormento, né formicolio alle ultime due dita nelle ultime due 

settimane 

2. Ho lamentato un lieve formicolio 

3. Ho lamentato un moderato formicolio 

4. Ho lamentato un forte formicolio 

5. Ho lamentato un formicolio molto forte 

2) Quando sta molto con il gomito piegato, compare addormentamento o formicolio 

alle ultime due dita? 

1. No, non compare formicolio né addormentamento alle ultime due dita 

2. Compare un lieve formicolio 

3. Compare un moderato formicolio 

4. Compare un forte formicolio 

5. Compare un formicolio molto forte 

3) Quando sta molto con il gomito piegato, aumenta l’addormentamento o il formicolio 

alle ultime due dita? 

1. No, non aumenta il formicolio né l’addormentamento alle ultime due dita  

2. Il formicolio aumenta in maniera lieve 

3. Il formicolio aumenta in maniera moderata 

4. Il formicolio aumenta in maniera forte 

5. Il formicolio aumenta in maniera molto forte 

4) Quando appoggia il gomito ad un bracciolo o su un tavolo compare formicolio o 

addormentamento alle ultime due dita? 

1. No, non sento formicolio né addormentamento alle ultime due dita 

2. Sento un lieve formicolio 

3. Sento un moderato formicolio 

4. Sento un forte formicolio 

5. Sento un formicolio molto forte 
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5) Nelle ultime due settimane ha lamentato dolore al gomito? 

1. Non ho mai avuto dolore al gomito nelle ultime due settimane 

2. Ho lamentato un dolore lieve 

3. Ho lamentato un dolore moderato 

4. Ho lamentato un dolore forte 

5. Ho lamentato un dolore molto forte 

6) Quando sta molto con il gomito piegato, ha dolore al gomito? 

1. No, non ho dolore al gomito 

2. Ho un lieve dolore 

3. Ho un moderato dolore 

4. Ho un forte dolore 

5. Ho un dolore molto forte 

7) Quando sta molto con il gomito piegato, aumenta il dolore al gomito? 

1. No, il dolore non aumenta 

2. Aumenta in maniera lieve 

3. Aumenta in maniera moderata 

4. Aumenta in maniera forte 

5. Aumenta in maniera molto forte 

8) Di solito il dolore al gomito aumenta dopo una telefonata o una lettura? 

1. No, il dolore non aumenta 

2. Aumenta in maniera lieve 

3. Aumenta in maniera moderata 

4. Aumenta in maniera forte 

5. Aumenta in maniera molto forte 

9) Ha difficoltà nello sfogliare un giornale, girare una chiave o utilizzare piccoli oggetti? 

1. No, non ho difficoltà 

2. Ho una lieve difficoltà 

3. Ho una moderata difficoltà 

4. Ho una grave difficoltà 

5. Ho una difficoltà molto grave 
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9. 2. Příloha 2 – Dotazník pro hodnocení ulnární neuropatie v lokti UNEQ 

Uveďte pouze jednu odpověď na každou otázku týkající se příznaků Vašich rukou 

nebo loktů za poslední dva týdny. 

1) Měli jste v posledních dvou týdnech necitlivost nebo brnění v posledních dvou 

prstech (prsteníčky a malíčky) nebo v posledním prstu (malíček) ruky? 

1. V posledních dvou týdnech jsem neměl otupělost ani brnění v posledních dvou 

prstech. 

2. Měl jsem mírnou necitlivost nebo brnění. 

3. Měl jsem střední necitlivost nebo brnění. 

4. Měl jsem těžkou necitlivost nebo brnění. 

5. Měl jsem velmi těžkou necitlivost nebo brnění. 

2) Když držíte loket ohnutý, objeví se na posledních dvou prstech necitlivost nebo 

brnění? 

1. Ne, necitlivost nebo brnění se nevyvíjí v posledních dvou prstech. 

2. Objeví se mírná necitlivost nebo brnění. 

3. Rozvíjí se mírná necitlivost nebo brnění. 

4. Vzniká silná necitlivost nebo brnění. 

5. Vzniká velmi silná necitlivost nebo brnění. 

3) Když držíte loket ohnutý po dlouhou dobu, zvyšuje se necitlivost nebo brnění v 

posledních dvou prstech? 

1. Ne, necitlivost nebo brnění se nezvyšují. 

2. Necitlivost nebo brnění se trochu zvyšují. 

3. Necitlivost nebo brnění se středně zvyšují. 

4. Necitlivost nebo brnění se výrazně zvyšuje. 

5. Necitlivost nebo brnění se velmi silně zvyšují. 

4) Když se loktem opíráte o loketní opěrku nebo stůl, projeví se u posledních dvou 

prstů necitlivost nebo mravenčení? 

1. Ne, necitlivost nebo brnění se nevyvíjejí. 

2. Objeví se mírná necitlivost nebo brnění. 

3. Objeví se střední necitlivost nebo brnění. 

4. Vzniká silná necitlivost nebo brnění. 

5. Vzniká velmi silná necitlivost nebo brnění. 
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5) Neměli jste v posledních dvou týdnech bolesti v lokti? 

1. Poslední dva týdny jsem neměl bolesti v lokti. 

2. Měl jsem mírnou bolest. 

3. Měl jsem střední bolest. 

4. Měl jsem silné bolesti. 

5. Měl jsem velmi silné bolesti.  

6) Když držíte loket ohnutý, bolí vás loket? 

1. Ne, nemám bolesti v lokti. 

2. Mám mírné bolesti. 

3. Mám střední bolesti. 

4. Mám silné bolesti. 

5. Mám velmi silné bolesti. 

7) Když držíte loket ohnutý po delší dobu, zvyšuje se bolest v posledních dvou 

prstech? 

1. Ne, bolest se nezvyšuje. 

2. Bolest se mírně zvyšuje. 

3. Bolest se středně zvyšuje. 

4. Bolest se silně zvyšuje. 

5. Bolest se velmi silně zvyšuje. 

8) Zvyšuje se bolest po telefonování nebo čtení? 

1. Ne, bolest se nezvyšuje. 

2. Bolest se mírně zvyšuje.  

3. Bolest se středně zvyšuje. 

4. Bolest se silně zvyšuje. 

5. Bolest se velmi silně zvyšuje. 

9) Máte potíže listovat v novinách, otáčet klíčem nebo používat malé předměty? 

1. Ne, nemám žádné potíže. 

2. Mám mírné potíže. 

3. Mám střední potíže. 

4. Mám vážné potíže. 

5. Mám velmi vážné potíže. 
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9. 3. Příloha 3 – Fotodokumentace mobilizace loketního nervu  

                  

Neurodynamická mobilizace loketního nervu prováděná pomocí postupné supinace 

předloktí, vlevo výchozí poloha, vpravo konečná poloha 

 

                  

Neurodynamická mobilizace loketního nervu prováděná postupným zvětšováním flexe 

v loketním kloubu z 90° do 140°, vlevo výchozí poloha, vpravo konečná poloha 
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Neurodynamická mobilizace loketního nervu prováděná postupným zvětšováním flexe 

v ramenním kloubu z 90° do 140°, vlevo výchozí poloha, vpravo konečná poloha 
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9. 4. Příloha 4 – Formulář použitý pro získání Informovaného souhlasu pacienta 

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA 

Vážená paní, Vážený pane, 

      žádám Vás tímto o spolupráci na kazuistice k mé bakalářské práci s názvem „Úžinové syndromy nervus 
ulnaris a jejich terapie“ prováděné na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v rámci studijního 
programu Fyzioterapie pod vedením MUDr. Karolíny Sobotové. 

     Pro účely této kazuistiky je třeba získat Vaše osobní anamnestické údaje z lékařské dokumentace, 
kineziologického vyšetření a měření Vysokovýkonným laserem BTL – 6000 High Intensity Laser II. a 
přístrojem DIMAP V F4, používaným při magnetoterapii. Získaná data budou následně anonymizována a 
statisticky zpracována. Publikované výstupy budou uvedeny bez zřejmé návaznosti  na Vaši osobu. 
Informace o Vaší osobě budou shromažďovány a zpracovány výhradně v souvislosti s bakalářskou prací a 
pro její potřeby. Tyto informace jsou považovány za přísně důvěrné. Zajištění ochrany dat vyšetřované 
osoby je v souladu se zákonem.  

     Prosím Vás tímto o souhlas s měřením a použitím dat dle výše uvedených podmínek. Účast v testování je 
dobrovolná a je možné ji kdykoliv a z jakýchkoliv důvodů vypovědět. 

     Děkuji. 

     Lukáš Kuneš 

PROHLÁŠENÍ 

     Souhlasím s poskytnutím informací Lukáši Kunešovi a MUDr. Karolíně Sobotové pro účely výše 
uvedeného popsaného projektu. Souhlasím s použitím získaných údajů pro účely bakalářské práce a jejich 
anonymním publikováním. Souhlasím též s pořízením obrazového materiálu během vyšetření a terapie a 
jeho následným publikováním v rámci bakalářské práce. 

     Jsem informován/-a o tom, že mohu spolupráci kdykoliv ukončit. 

     Prohlašuji, že jsem nezatajil žádnou z níže uvedených absolutních či relativních kontraindikací fyzikálně-
terapeutické léčby: 

- Epilepsie a jiná záchvatovitá neurologická onemocnění 
- Ischemická choroba srdeční, ischemická choroba mozková  
- Kardiostimulátor  
- Cévní onemocnění (varikozita, flebotrombóza, tromboflebitida, …) 
- Krvácivé stavy 
- Hypertenze / hypotenze (vysoký či nízký krevní tlak) 
- Tumory a prekancerózy včetně podezření  
- Radioterapie v současnosti nebo v době před méně než 6 měsíci 
- Poruchy funkce endokrinních žláz (dysfunkce, hyperfunkce) 
- Myasthenia gravis 
- Viróza a jiné horečnaté stavy 
- Bakteriální a rozsáhlejší mykotická onemocnění 
- Aktivní TBC 
- Těhotenství 

 

V …………………………………………………………….. dne ………………………………………… 

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………. 

Podpis ……………………………………………………………………………………………………….. 


