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Abstrakt 

Název práce: Efekt epikondylární pásky a tapu na sílu stisku ruky měřené ručním 

dynamometrem

Jméno a příjmení autora: Alena Kindlová

Cíl práce: Cílem práce, je zjistit efekt epikondylární pásky a tapu na maximální 

svalovou sílu dominantní horní končetiny při stisku ruky měřeném ručním 

dynamometrem.  Jejich efekt není zcela objasněn. Epikondylární páska a taping se 

používají v rámci konzervativní terapie u epikondylitis lateralis.. 

Metody řešení: V práci je sledována maximální svalová síla svalů při stisku ruky na 

dominantní horní končetině. Experimentu se zúčastnilo deset probandů (ženy) ve 

věkovém rozmezí 24 - 29 let.  Ke snímání svalové síly je použit ruční dynamometr Grip 

D T.K.K. 5401. Svalová síla je měřena ve třech podmínkách, a to bez pomůcky a 

s pomůckou – epikondylární páskou (Snížek ortoprotetika) a pevným tapem značky 

Strappal. Současně se mění v jednotlivých podmínkách poloha zápěstí, a to – stření 

poloha, palmární a dorzální flexe a to ve středním postavení zápěstí. Naměřené hodnoty 

jsou zpracovány statisticky.

Výsledky: Výsledky poukazují na významný vliv polohy zápěstí na maximální 

svalovou sílu stisku ruky. Vliv obou pomůcek se na velikosti svalové síly statisticky 

nepotvrdil. 

Klíčová slova: epikondylitis lateralis, tenisový loket, epikondylární páska, tape, 

isometrická svalová síla, dynamometrie
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Abstract

Thesis title: An effect of the epicondilar brace and tape on hand clutch power which  is 

measured by a manual dynamometer

Name: Alena Kindlová

The aim of the thesis: The goal of my thesis is to find out the effect of the epicondilar 

brace and tape which these two have on maximal muscular power of a dominant upper 

limb while clutching the hand. This is measured by a manual dynamometer. Their effect 

hasn´t been clarified yet.  The epicondilar brace and taping are used as a part of a 

conservative therapy in epikondylitis lateralis. 

Methods: In my thesis I have observed maximal muscular power while clutching a 

hand on a dominant upper limb. Ten probands (women) have taken part in my 

experiment, their age span was 24 - 29 years. For measuring of muscular power a 

manual dynamometer Grip D T.K.K.5401 has been used. The muscular power has been 

measured under three conditions – without an aid and with an aid – with the epicondilar 

brace (Snížek Ortoprotetika) and with a stable tape (Strappal). Under these conditions 

there are also changes of a wrist position- there is a central position, palmar position and 

dorsal flexis, this one in a central position of a wrist. There is a statistical result of 

measurements.

Results: The results of my thesis show an important effect of a position of a wrist on 

maximal hand clutch power. The effect of both aids on muscular power hasn´t been 

statistically proved.  

Keywords: epicondylitis lateralis, tennis elbow, epicondilar brace, tape, isometric 

muscular power, dynamometry
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1 ÚVOD

Laterální (radiální) epikondylitida je bolestivé postižení epikondylu, respektive 

svalových úponů, které se zde upínají. Synonymem laterální epikondylitidy je tenisový 

loket (TL). Tento neodborný, přesto hojně používaný název napovídá o jedné z 

nejčastějších příčin, vedoucí ke vzniku onemocnění. Kromě sportovců onemocnění 

postihuje i manuální pracovníky vykonávající opakovaně jednostranné pohyby, 

například montéry, elektrikáře aj. V poslední době symptomy toto onemocnění popisují 

i pracovníci, kteří při své práci ve značné míře využívají osobní počítače, tedy jde o

práci s myší a psaní na klávesnici.

TL je jednou z nejčastěji se vyskytující entezopatií. Obě pohlaví postihuje 

přibližně stejně, a to v průměrném věku 43 let. Incidence onemocnění je od 1% do 3%. 

Častěji bývá postižena dominantní horní končetina, ale až ve 20 % případů je postižení

oboustranné. (Koudela, 2002)

Etiopatogeneze onemocnění není zatím zcela objasněna. Někteří autoři zastávají 

názor, že TL je pouze lokálním postižením, jiní autoři naopak tvrdí, že TL je součástí 

komplexního postižení pohybového aparátu. Původní název - epokondylitis humeri 

lateralis odpovídá převážně zánětlivé teorii, které byli starší autoři přívrženci, ale tuto 

teorii naopak mnozí současní autoři odmítají a vyvrací. Akutní stádium onemocnění 

často přechází do chronického stádia a může vyřadit jedince na dlouhou dobu z 

pracovní i sportovní činnosti.

Léčba TL je konzervativní a chirurgická. Do konzervativní terapie řadíme 

především fyzioterapii, veškeré její možnosti a techniky. Stejně jako u etiopatogeneze 

TL, není zatím u léčby zcela stanoven jednotný postup. Jednou z mnoha možností léčby 

u TL je i použití epikondylární pásky nebo aplikace tapingu. Efekt epikondylární pásky 

ani tapingu není zatím zcela znám. Proto předmětem mé diplomové práce, po teoretické 

části, kde sumarizuji poznatky o epikondylitis lateralis, je experiment, ve kterém 

porovnávám vliv epikondylární pásky a tapu při maximálním stisku ruky měřeném 

ručním dynamometrem.
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE

2.1 Anatomie horní končetiny

Humerus je typická dlouhá kost s trubicovitým tělem a dvěma kloubními konci. 

Jeho proximální konec je hlavicí ramenního kloubu. Hlavice humeru je v ose pootočena 

o dolní úhel humeru. Stojí-li spojnice obou epikondylů humeru ve frontální rovině, je 

osa hlavice pootočena o 16 stupňů (st.). Vedle vzpřímení postavy, spojené 

s předozadním oploštěním hrudníku, se za další příčinu tohoto jevu považuje postupné 

pootočení humerů tak, že ruka a její činnost přicházely stále více dopředu do zorného 

pole očí. (Čihák, 2001)

Distální konec humeru, pro své kloubní plochy nazývaný condylus humeri, se 

předozadně oplošťuje, mediálně a laterálně vybíhá ve dva nápadné hrbolky, jsou to 

epikondylus medialis a epikondylus lateralis. Na vnitřním a vnějším okraji pokračují od 

obou epikondylů proximálně několik centimetrů dlouhé hrany – místa začátků 

předloketních svalů crista supracondylaris medialis a lateralis. (Čihák, 2001)

Ulna je dlouhá kost s masivním proximálním koncem určeným pro spojení s 

kladkou pažní kostí. Proximální i distální konec ulny má na svém povrchu kloubní

plochy. Proximální konec připomíná kleště, které zachycují kladku humeru. Distální

konec ulny přímo se zápěstními kostmi neartikuluje - je zde vložen chrupavčitý diskus. 

Horní konec ulny je vzhledem k ose střední části kosti odkloněn asi o 4 st. do valgozity.

(Otáhal, 2003)

Radius má malý proximální konec a naopak velmi masivní konec distální.

Proximální konec radia slouží ke spojení s ulnou a s humerem. Osa štíhlého, asi 1,5 -

2,0 cm dlouhého krčku je od osy střední části kosti odkloněna asi o 15 st. zevně.

(Otáhal, 2003)

Střední partie obou předloketních kostí jsou spojeny mezikostní blánou,

membrana interossea. (Otáhal, 2003) Je to často opomíjená, ale kineticky velmi 

významná struktura předloktí. Fixuje obě předloketní kosti, upínají se do ní hluboké 
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předloketní svaly a je transmisní strukturou, která přenáší tlak (náraz) působící na 

radiální okraj ruky a předloktí na ulnu a humerus. Tato funkce membrány se ale 

uplatňuje pouze tehdy, je-li předloktí v poloze mezi plnou pronací a supinací, to 

znamená v poloze, kdy je membrána maximálně napjatá. V krajních polohách supinace 

a pronace je membrána zcela uvolněna a silový přenos se realizuje přímo v ose radius-

humerus. (Dylevský, 2009)

Kostra ruky, ossa manus má tři oddíly: zápěstí, carpus; záprstí, metacarpus a 

články prstů, phalanges. (Otáhal, 2003)

Karpální kosti tvoří dvě příčné řady osmi tvarově velmi rozmanitých kostí. 

Proximální řadu tvoří os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum a os pisiforme. 

Distální řadu tvoří os trapezium, os trapezoideum, os capitatum a os hamatum. 

Střední úsek skeletu ruky formují záprstní kosti, které mají jednotnou stavbu a 

podobný tvar. 

Jako poslední jsou články prstů tvořící skelet prstů. Stejně jako záprstní kosti se 

skládají z báze, těla a hlavice. (Dylevský, 2009)

2.2 Klouby horní končetiny

Ramenní kloub - articulatio humeri, je svým geometrickým tvarem kloub 

kulovitý volný. Hlavici kloubu tvoří caput humeri a cavitas glenoidalis lopatky tvoří 

jamku. Jamka je mnohem menší než hlavice a labrum glenoidale, chrupavčitý kloubní 

lem, rozšiřuje rozsah jamky. (Čihák, 2001)

Loketní kloub – articulatio cubiti, je kloubem složeným, kde se stýkají tři kosti a 

vytvářejí tři klouby. (Elišková, Naňka, 2006) Articulatio humeroulnaris je kladkovým 

kloubem mezi trochlea humeri a incisura trochlearis ulnae. Articulatio humeroradialis je 

kulovitý kloub mezi capitulum humeri a proximální jamkou na caput radii – fovea 

capitis radii. A třetí articulatio radioulnaris proximalis je kloub kulový mezi incisura 

radialis ulnae a circumferentia articularis hlavice radia. (Čihák, 2001)



12

Obrázek 1Přední a zadní pohled na loketní kloub v extenzi (Dobby, 2005)

Určitou odlišností, zvláštností, oproti jiným kloubům v našem těle je to, že loketní 

kloub má úzké funkční spojení se zápěstím. Proto bych neměla opomenout zmínit 

articulatio radioulnaris distalis. Je to vzájemné skloubení distálních konců radia a 

ulny. Kloubní plochy tvoří caput ulnae a incisura ulnaris radii. Kloubní pouzdro je volné 

a dovoluje obíhání distálního konce radia kolem hlavice ulny. (Čihák, 2001) 

Klouby ruky zahrnují několik za sebou následujících řad kloubů, které umožňují 

pohyblivost zápěstí, celé ruky a prstů. Articulatio radiocarpalis je skloubení mezi 

distálním koncem předloktí (facies articularis carpalis na distálním konci radia) a 

proximální řadou zápěstních kostí. (Čihák, 2001) Jak již bylo zmíněno výše, ulna je 

vyřazena z přímého skloubení s karpálními kostmi vloženým diskem. Střední kloub 

zápěstí - artculatio mediocarpalis je složený kloub, situovaný mezi oběma řadami 

zápěstních kloubů. Další kloubní spojení jsou mezi hlavicemi metakarpů a bázemi 

základních prstových článků. Jde o kulovité klouby articulatio metacarpophalangeales. 

Jako poslední kloubní spojení na ruce jsou mezičlánkové klouby - articulatio 

interphalangeales. (Dylevský, 2009)
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2.3 Horní končetina a její funkce

Horní končetina je uchopovacím a manipulačním orgánem člověka a slouží 

k sebeobsluze, práci i ke komunikaci a účastní se aktivně při udílení nebo příjímání 

kinetické energie. Obě horní končetiny tvoří párový uchopovací orgán, takže pracují 

jako uzavřený funkční řetězec. Při manipulaci pracují často současně, přesto má 

dominantní horní končetina, nejčastěji pravá, vedoucí roli a druhá končetina podporuje 

její funkci. (Véle, 2006)

2.4 Kineziologie horní končetiny

Proximální oblast horní končetiny (rameno) tvoří spojku mezi osovým orgánem a 

horní končetinou. Její funkce je především v zajištění hrubé motoriky. Posturální 

spolupráce osového orgánu je nezbytná pro činnost celé horní končetiny. Ramenní 

kloub je jeden z nejvíce pohyblivých kloubů v lidském těle.

Střední oblast horní končetiny (loket) umožňuje přibližovat ruku k ústům, což je 

jeden ze základních důležitých pohybů horní končetiny. Kloub loketní je složitý, kromě 

flexe a extenze umožňuje i pronaci a supinaci, což je rotace kolem podélné osy 

předloktí. Tento pohyb je důležitý pro manipulaci.

Ruka spolu se zápěstím tvoří distální oblast horní končetiny. Je nejčastěji 

v přímém kontaktu se zevním prostředím. Anatomická struktura ruky je složitá, tím je 

umožněna vysoká obratnost pohybů ruky, kterou řadíme do oblasti jemné motoriky. 

Spíše než svalová síla zde hraje větší roli pohybová koordinace. (Véle, 2006)

2.5 Kineziologie loketního kloubu

Pohyby 

Vzhledem k vzájemnému uspořádání kloubů probíhají v lokti nezávisle na sobě

dva druhy pohybů: flexe-extenze a pronace-supinace. Flexní-extenzní pohyb probíhá v 

humeroulnárním a humeroradiálním kloubu. Celkový rozsah pohybu je 125 - 145 st..

Pronační-supinační pohyb v rozsahu kolem 150 st. se odehrává současně v lokti v 
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humeroradiálním a v proximálním radioulnárním skloubení a dále v distálním

radioulnárním kloubu. Při tomto pohybu se mění vzájemné postavení radia a ulny tak,

že radius obíhá kolem ulny. (Dungl, 2005) Pronace ze střední polohy při flexi v lokti 

s pozicí ruky palcem nahoru dosahuje 85 st. a supinace 90 st. Jestliže se spojí rozsah 

zevní a vnitřní rotace v ramenním a loketním kloubu, může celkový rozsah tohoto 

pohybu dosáhnout až 270 st. (Véle, 2006)

Svaly

Flexe a extenze v loketním kloubu nastává v sagitální rovině. Flexe vzniká 

hlavně svaly biceps brachii, brachialis a brachioradialis. Musculus (m.) biceps brachii je 

jediným trojkloubovým svalem v těle, přecházející glenohumerální, humeroulnární a 

proximální radioulnární kloub. Míra jeho přispění ke flexi lokte může být ovlivněna 

změnami v pozici ramenního kloubu i v pozici předloktí. Extrémní pronace předloktí 

staví úpon bicepsu do nevýhodné mechanické pozice, jelikož se ovinuje okolo rádia a 

proto je přispění bicepu brachii k loketní flexi omezené. (Perrin, 1993)

Na rozdíl od bicepsu brachii je m. brachialis jednokloubový sval pracující pouze 

v humeroulnárním kloubu. Distálně je spojen s ulnou, a proto změny v pronaci a 

supinaci nemají žádný vliv na přispění brachialis coby flexoru. M. brachialis je

považován za hlavního „dříče, pracanta“ k vytvoření loketní flexe. (Perrin, 1993)

Rozdíl poměru aktivace skupiny flexorů je závislý na vzdálenosti úponu svalu 

od kloubu. Při maximální extenzi je účinnost flexorů malá. Při semiflexi se výrazně 

zvyšuje a nejvyšší je při flexi kolem 90 st. Účinnost pohybu není u m. brachioradialis a 

m. biceps brachii stejná v různých polohách. Maximální je pro m. biceps brachi mezi 80 

a 90 st. a pro m. brachioradialis mezi 100 - 110 st. (Véle, 2006) Oatis (2009) uvádí

hodnoty úhlu pro maximální sílu m. bicepsu brachii mezi 90 - 110 st. a pro m. brachialis 

vrchol asi v 90 st. flexi. Dále udává i hodnoty pro m. pronator teres (70 st.) a pro m.

brachioradialis mezi 110 a 120 st. flexe lokte. 

Aktivace skupiny flexorů je také závislá na úhlové rychlosti pohybu. Při 

pomalém flexním pohybu se zátěží nebo i bez ní jsou aktivní m. biceps brachii a m. 

brachioradialis, zatímco při rychlém pohybu se aktivuje více m. brachioradialis. (Véle, 

2006)
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Účinnost loketních extenzorů (m. triceps brachi) je rovněž závislá na postavení 

v loketním kloubu. Při extenčním postavení v lokti je účinnost malá. Zvětšuje se 

s přibývající flexí v lokti. Maximum dosahuje asi kolem 20 - 30 st. semiflexe a potom 

opět klesá až do maximální flexe, kde je účinnost opět menší. (Véle, 2006, Perrin, 1993)

Pronace a supinace nastává v transverzální rovině. Svaly vykonávající tyto 

pohyby jsou: m. pronator teres, m. pronator quadratus, m. supinator a m. biceps brachii, 

který je hlavním supinátorem ruky. M. pronator quadratus svojí pozicí není ovlivněn 

změnami pozice v loketním kloubu, zatímco m. pronator teres se zapojuje více jako 

pronátor, když se loket pohybuje z flexe do extenze. (Perrin, 1993) Pronace je výrazně 

slabší než supinace. Často bývá omezení do supinace pro pronační kontrakturu. Pronace 

a supinace jsou důležité jak při sebeobsluze, tak i při práci. 

Při běžné manipulaci s těžkými předměty je silově výhodnější používat podhmat 

a zapojovat flexorové svalové skupiny supinované ruky a předloktí. Důvodem je 

svalová převaha flexorů předloktí a ruky nad extenzory, stejně tak supinačních svalů 

nad pronátory. Při chorobné inaktivitě se převaha flexorových svalových skupin 

projevuje jejich tendencí ke zkrácení. (Dylevský, 2009)

2.6 Kineziologie zápěstí, ruky

Pohyby

Kombinace pohybů v tomto kloubu dovoluje flexi (80 - 90 st.) a extenzi (70 st.)

zápěstí stejně jako radiální (15 - 20 st.) a ulnární (45 st.) dukci. Cirkumdukce je 

kombinace předchozích pohybů (krouživý pohyb). (Otáhal 2003, Perrin, 1993).

Obě flexe se realizují především mezi radiem, os lunatum a os capitatum. Účast 

ostatních kostí je bezvýznamná. Při flexi rotuje os lunatum a os capitatum volárně a os 

lunatum se navíc posouvá dorzálně. Opačně je tomu při extenzi. (Dylevský, 2009)

Svaly
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Palmární a dorzální flexe v zápěstí nastává v sagitální rovině a může být 

provedena s předloktím v pronaci, střední nebo v supinační poloze. Pohyb do flexe 

provádí: m. flexor carpi radialis et ulnaris a m. palmaris longus. Flexory začínají 

z mediálního epikondylu humeru. (Perrin, 1993) Extenzi (dorzální flexi) v zápěstí 

provádí: m. extensor carpi radialis longus et brevis a m. extensor carpi ulnaris. 

Extenzory začínají na anebo vedle laterálního epikondylu humeru. Extenzor carpi 

radialis brevis nejvíce přispívá k extenzní síle zápěstí a je tedy hlavním extenzorem 

zápěstí. (Leijne in Oatis, 2009)

M. extenzor digitorum není hlavním extenzorem zápěstí, ale je svalem 

pomocným pro tento pohyb. Jeho hlavní funkce je natažení prstů. Začátek svalu je na 

laterálním epikondylu humeru. Šlachy jsou vějířovitě rozmístěny směrem ke čtyřem 

prstům poté, co kříží dorsální stranu zápěstí. Nejsilnější ze všech čtyř je sval 

prostředníčku. (Brand et al., Brand, Hollister in Oatis, 2009)

Extenzor carpi radialis longus a brevis při přímé elektrické stimulaci naznačují, 

že oba mohou generovat malý supinační moment, když je předloktí otočeno dolů, a 

významnější pronační moment, když je předloktí obráceno nahoru, zejména při 

ohnutém lokti. (Bremer et al., Nathan in Oatis, 2009) A také izolovaná stimulace m.

extenzoru digitorum u tří subjektů přinesla malý supinační moment s předloktím 

v pronaci a větší pronační moment s předloktním v supinaci. (Nathan in Oatis, 2009)

Obecně svaly, svalové skupiny, lze rozdělit na agonisty a antagonisty. Agonista 

spolu s antagonistou tvoří partnerskou dvojici, ve které existuje vztah reciproční 

inhibice, kdy agonista inhibuje antagonistu. I svaly zápěstí lze takto označit, ale lepší 

popis jejich vztahu je koaktivace, kokontrakce. V tomto případě má antagonistický sval

funkci stabilizační, stabilizuje zápěstí. (Véle, 2006)

O všech flexorech zápěstí platí, že žádný ze tří svalů se neupíná na žádnou z 

karpálních kostí. Toto platí i pro extenzory zápěstí. Svaly obou funkčních skupin se 

upínají na metakarpy a jejich tah je na zápěstí přenášen tak, že nepohyblivé 

karpometakarpální klouby transferují pohyb na distální řadu karpálních kostí a 

proximální řada karpů se pasivně přizpůsobuje postavení distální řady. (Otáhal, 2003)

Radiální dukci (abdukci) zápěstí provádí: m. extensor carpi radialis longus et 

brevis a m. flexor carpi radialis. 
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Ulnární dukci (addukci) zápěstí provádí: m. extensor carpi ulnaris a m. flexor

carpi ulnaris. 

2.7 Vazivo, šlacha

Epikondylitis radialis humeri, jak již bylo zmíněno v úvodu, je postižení začátku 

extenzorů zápěstí a prstů na radiálním kondylu humeru a hlavičce radia. Onemocnění je 

řazeno mezi entezopatie, které spadají do onemocnění šlach. Proto uvádím určité 

anatomické poznatky o šlachách a vazivu.

Šlacha je tuhé vazivo složené ze snopců hustých paralelních kolagenních fibril. 

Vazivo je druh pojiva, které je složeno z buněčné a mezibuněčné hmoty.

Nejrozšířenějším typem vaziva v těle je vazivo kolagenní. Dělí se na řídké - fibrilární a 

na tuhé – fibrosní, kde je převaha tlustých kolagenních fibril nad buňkami. Další dělení 

je pak na vazivo neuspořádané (škára kůže) a na vazivo uspořádané, kde je orientace do 

určitých směrů dle mechanických nároků - to jsou právě vazy, ligamenta a fascie. 

(Čihák, 2001)

Vazivo je součástí stavby svalu. Spojuje a obaluje svalová vlákna, celý sval a 

vytváří úpony svalů. Vazivo ve svalu se označuje podle umístění na perimysium 

internum - neboli endomysium a na perimysium externum - epimysium, to obaluje celý 

sval. 

Šlacha fixuje sval ke kosti a přenáší účinek kontrakce. Především přenáší síly ze 

svalu na kost. Při úponu šlachy ke kosti, je ve šlaše vrstva chrupavčitých buněk se 

zónou kalcifikace, která je blíže ke kosti. Enthesis je pojem označující úpon šlachy do 

skeletu. Šlachy dobře odolávaní tahovým silám, střižným silám odolávají méně účinně. 

Kolagen dodává šlaše mechanickou pevnost, elastin poskytuje elasticitu. (Dungl, 2005)
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V případě klidového stavu mají kolagenní vlákna ve šlaše vlnitou strukturu. 

K elongaci dochází při napětí šlachy. Při elongaci o 2% délky šlacha vlnitou strukturu 

ztrácí. Při natažení o 4 - 8% začínají povolovat příčné vazby mezi molekulami kolagenu 

a vlákna se vůči sobě začnou posouvat. Při prodloužení o 8 – 10% začne šlacha selhávat 

a nejslabší kolagenní vlákna praskají. (Dungl, 2005) Je-li napětí vyvíjeno rychle bez 

předchozího rozcvičení, je-li napětí vyvíjeno šikmo, je-li šlacha napjatá zevními silami 

a je-li šlacha relativně slabá ve srovnání s příslušným svalem, stává se šlacha 

náchylnější a může dojít k jejímu poškození. 

Z hlediska patologie lze šlachová onemocnění rozdělit na několik typů. 

Paratenonitida či peritendinitida jsou názvy užívané při poškození šlachových obalů. 

Zánětlivé změny šlachových obalů byly například prokázány u Achillovy šlachy nebo u 

šlachy dlouhého abduktoru palce. Zánětlivé změny vlastní šlachové tkáně prokázány 

nebyly. Je tedy málo pravděpodobné, že tendinitida existuje v uvedených souvislostech 

jako samostatná patologicko – anatomická jednotka ve skutečném slova smyslu.

(Dungl, 2005)

Onemocnění šlach představuje častý problém. Dungl (2005) přičítá etiologii 

šlachového postižení především repetitivní mechanické zátěži často provázenou 

zánětlivou reakcí peritendinózní tkáně. Jako další faktor zapříčiňující obtíže se šlachové 

etiologie uvádí věkem podmíněnou degeneraci šlachové tkáně. Ta se nazývá tendinóza. 

Ta může, ale nemusí být provázena zánětlivými změnami peritendinózní tkáně 

označovanými jako peritendinitida (nebo též paratenonitida). Naopak peritendinitida se 

může vyskytovat bez tendinózy. 

Koudela (2002) zařazuje syndrom úponové bolesti na laterálním epikondylu 

humeru mezi entezopatie, a to po biopsii a histologickém vyšetření úponové šlachy m. 

extenzor carpi radialis brevis. Uvádí, že změny v úponové šlaše jsou v souladu 

s mikrotraumatickou etiologií onemocnění při chronickém postižení.

Přesto, že se obecně vžil název tendinitis, i Dungl (2005) vyvrací tuto zánětlivou 

teorii. Píše, že v samotné šlachové tkáni zánětlivé změny převážně prokázány nebyly.
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2.8 Epikondylitis lateralis, radialis

Laterální epikondylitida je postižení začátku extenzorů zápěstí (nejvíce m. 

extenzor carpi radialis bravis), prstů a m. supinator na radiálním kondylu humeru a 

hlavičce radia. (Kolář et al., 2009) TL je druhou nejčastěji se vyskytující entezopatií, 

následující po entezopatii šlachy m. supraspinati. (Schneider in Koudela, 2002)

Entezopatie je degenerativní postižení úponu šlachy neboli tendinóza lokalizovaná na 

úpon šlachy. (Kolář et al., 2009) 

2.8.1 Anatomie u TL

Někteří autoři se snažili vysledovat určité anatomické změny, vzhledem 

k základnímu onemocnění epikondylitis lateralis. Změny hodnotili především pomocí 

zobrazovacích metod.

Koudela (2002) pro svou studii vycházel z poznatku, že u akutní fáze TL na 

nativním rentgenovém (RTG) snímku nejsou shledávány žádné změny. Naopak, u 

chronické formy už na RTG snímcích můžeme najít změny, a to ve smyslu zvlnění 

laterálního epikondylu, sklerózy úponové zóny (mineralizace chrupavky), entezofyty, 

šlachové kostičky (vznikající mineralizací šlachové tkáně), tvarové změny hlavičky 

rádia, mediální skosení laterálního epikondylu humeru a v neposlední řadě hypoplazii 

laterálního epikondylu humeru a částečně i kondylu humeru. 

Studie byla zaměřena na hodnocení tvarové odchylky laterálního epikondylu a 

kondylu humeru, na sklerózu úponové zóny a na tvar hlavičky rádia. Výsledky ukazují 

na mediální skosení laterálního epikondylu humeru a prominence hlavičky rádia 

laterálně u chronické formy TL. Nativní rentgenové snímky byly doplněny ještě o 

skiaskopii loketního kloubu u 12 náhodně vybraných jedinců se zaměřením na 

humeroradiální kloub a proximální radioulnární kloub a byl sledován pohyb hlavičky 

rádia ve vztahu k hlavičce humeru na semiflektovaném loketním kloubu při aktivních a 

pasivních pohybech. Bylo zjištěno, že u predisponovaných jedinců s chronickým TL, u 

kterých bývá mediální skosení laterálního epikondylu a zneokrouhlení hlavičky rádia, se 

impingement syndrom zvětšuje a dochází ke vzniku regresivních změn v oblasti 

ligamentum anulare, origa extenzorů a cirkumference hlavičky rádia. (Koudela, 2002)

Magnetická rezonance (MR) patří také do zobrazovacích metod, ale její přesnost 

je mnohem větší než u RTG. Pomocí MR chtěli Bredella et al. (1999) zjistit, zda 
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existuje souvislost mezi laterální epikondylitidou a abnormalitou postranních ulnárních 

vazů. Abnormalita vazu byla prokázaná, a to u těžkého stádia laterální epikondilitidi, 

kdy byly boční ulnární kolaterální vazy často zesílené a natržené.

Dále Koudelu zaujala problematika synoviální řasy humeroradiálního kloubu a 

její účast na vzniku bolestivého lokte. V problematice synoviální řasy použil k práci 

loketní klouby dospělých jedinců, které srovnával s klouby novorozenců a dětí do 

jednoho roku. Autor uzavírá studii tak, že synoviální řasa a humeroradiální část 

loketního kloubu není příčinou vzniku TL, a že je to fyziologický útvar, protože jsou 

založeny již embryonálně a nacházejí se u novorozenců, malých dětí i dospělých. Jsou 

to materiály, které za normálních okolností vyplňují volný prostor mezi okraji styčných 

ploch. (Koudela, 2002)

2.8.2 Kineziologie u TL

Kineziologické změny, přesněji změny ve svalech a jejich aktivitě u TL,

hodnotili autoři pomocí elektromyografie (EMG).

Muskulární nerovnováhu horní končetiny u TL potvrzuje Rojas et al. (2007) 

Sledovali a srovnávali aktivitu svalů extenzor carpi radialis, extenzor carpi ulnaris a 

extenzor digitorum communis pacientů s TL a zdravých osob. Cílem bylo získat indexy 

únavy vztahující se k metabolickým změnám ve svalech během velmi silného trvalého 

stahu. Výsledky ukázaly muskulární nerovnováhu s nižší aktivitou m. extenzor carpi 

radialis kompenzovanou vyšší aktivitou extenzor carpi ulnaris a vyšším indexem únavy 

u pacientů s TL. 

Další studie, která se věnovala kromě svalů zápěstí i hodnocení svalů v oblasti 

ramenního kloubu, potvrzuje, že pacienti s TL ve srovnání s kontrolní zdravou skupinou 

mají sníženou sílu svalů ruky, zápěstí (extenzor carpi radialis) a ramene. Celková

slabost horní končetiny u TL může být dána syndromem nepoužívání a ztráty kondice 

způsobené strachem z bolesti. (Alizadehkhaiyat et al., 2007)

Véle poznamenává, že entezopatie, „tenisový loket“, by se měla spíše označovat 

jako „loket špatného tenisty“. Vysvětluje to tak, že bolestivost radiálního epikondylu je 
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způsobena nejpravděpodobněji přetížením svalových úponů při nedokonalé koordinaci 

mezi svaly řídícími zápěstí a svaly řídícími prsty. Při tom vznikají drobné 

mikrotraumatizace těchto epikondylových úponů (entezopatie). Také poznamenává, že 

ačkoliv jsou obtíže označované jako epikondylitis, nejde pravidelně o žádný zánětlivý 

proces. (Véle, 1997)

Výše uvedené studie poukazují na rozdíl svalové aktivity již při probíhající nemoci, 

na rozdíl od Véleho, který svalovou inkoordinaci uvádí jako možnou příčinu dané 

nemoci. 

2.8.3 TL u hráčů tenisu

Obecně známý název tenisový loket, jako synonymum epikondylitis lateralis, 

vznikl z důvodu, že hra tenisu je častou sportovní aktivitou, při které se mohou dané 

obtíže projevit.

TL postihuje 40 - 50 % rekreačních hráčů tenisu. (Roetert et al., 1995) Existuje 

hypotéza, že rekreační tenisté přenášejí při bekhendovém úderu z rakety na loketní 

kloub větší část otřesu než zkušení tenisté a také, že rekreační tenisté užívají vyšší 

svalové (EMG) aktivity společného extenzoru a flexoru zápěstí kolem epikondylární 

oblasti ve fázi dokončení pohybu. Tuto hypotézu potvrdil Wei et al. (2006). Rada pro 

trenéry, kterou autoři vyvozují, je taková, že by měli instruovat začátečníky, aby po 

dotyku rakety a míče rychle uvolnily sílu stisku. 

Roetert et al.(1995) tvrdí, že extenzory zápěstí jsou silně zapojeny při všech 

úderech (servis, forhend, bekhend) v tenisu. Toto relativně vysoké zapojení (40 - 70 % 

maximální volní kontrakce, MVC) během hry, může vyústit v přetížení svalové skupiny 

a tak může být TL způsoben stálým používáním muskulárního systému při všech 

úderech a nikoliv jen velkými silami absorbovanými při dopadu, jak se někteří autoři 

domnívají. 

Jiná teorie týkající se dopadu konstatuje, že je-li skupina extenzorů již téměř 

v maximálním stahu, vibrace a točivé pohyby se přenášejí přímo svalem na šlachové 

úpony a způsobuje tak opakované mikrotrauma. (Roetert et al., 1995)

Jeden z rizikových faktorů pro zranění předloktí a lokte může být nevhodná 

velikost rukojeti tenisové rakety, která se často uvádí v populárních mediích. Ale změny 
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velikosti rukojeti tenisové rakety o ¼ odchýlené od doporučené velikosti nepředstavují 

významný rizikový faktor pro trauma horní končetiny. (Hatch et al., 2006)

Možnost předcházení TL u tenistů, je hra bekhendu obouruč. Bylo zjištěno, že 

hráči, kteří hrají obouruční bekhend, mají velmi malý výskyt TL. Při jednoručním 

bekhendu je moment při dopadu absorbován více šlachami lokte, ale při obouručním 

bekhendu je absorbování dopadu více tlumeno. (Roetert et al., 1995.)

Začínající sportovci, anebo jedinci jejichž profesionální zaměření je spojeno 

s jednostranným stereotypním zatížením, neumějí například provést pohyb v zápěstí, 

aniž by uvolnili svaly pletence ramenního. Jejich končetina pracuje v bloku 

s nadměrnou izometrickou aktivitou ve stabilizačních svalech. Právě tenisté, především 

začátečníci, mohou hrát značně neekonomicky. Před dalším úderem neuvolní svaly 

předloktí, ale drží je stále v izometrickém zatížení. Izometrické zatížení je spojené 

s cirkulačními důsledky. Z důvodu strategie posouzení terapeutického postupu je proto 

důležité také posoudit korovou plasticitu centrální nervové soustavy, tj. schopnost 

relaxace a selektivní hybnosti, která může být častou příčinou chronických postižení. 

(Kolář et al., 2009)

2.8.4 Etiopatogeneze

Příčina epikondylitis lateralis je dosud neobjasněná. Tato neznalost je především 

nevýhodou pro stanovení léčby a především prevence dané nemoci. Etiopatogenezi 

onemocnění jsem rozdělila na historické a nové názory a poznatky.

Historické názory

Starší autoři byli přívrženci převážně zánětlivé teorie. Původní název onemocnění

– epikondylitis humeri lateralis tomu také odpovídá. Mělo se za to, že na podkladě 

přetížení extenzorů zápěstí a prstů ruky dochází k periostitidě s novotvorbou kosti 

v oblasti laterálního epikondylu humeru. 

V histologických preparátech nacházel Goldie (in Koudela 2002) zánětlivé změny 

v oblasti aponeurózy společného začátku extenzorů zápěstí a ruky a granulační tkáň se 

zmnožením volných nervových zakončení v subtendinózním prostoru (prostor 
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ohraničený ventrální ploškou laterálního epikondylu a spodním okrajem m. extensor 

carpi radialis brevis).

Podle Osgooda (in Koudela 2002) zdroj obtíží vychází ze zánětlivé změny burzy, 

nacházející se mezi šlachou společného extensoru a kloubním pouzdrem 

humeroradiálního kloubu. 

Další autoři, především Lambrecht et al. (in Koudela 2002) předpokládali, že 

působením přetížení vznikají plíživé zlomeniny v oblasti laterálního epikondylu 

humeru, event. že dochází k aseptickým nekrózám. Podle těchto autorů se tyto 

zlomeniny z únavy hojí svalkem. Tím vysvětlovali existenci periepikondylárně 

uložených kalcifikací.

Panoval rovněž názor, že následkem chronického přetěžování může hypertrofovat 

synoviální řasa humeroradiálního kloubu a obdobně jako u drobných kloubů páteře se 

může tato řasa intermitentně inkarcerovat v humeroradiálním kloubu a vést k obtížím 

imitujícím TL. Zastáncem tohoto názoru byl Grant (in Koudela 2002).

Jiní autoři, např. Newmann (1975), viděl příčinu TL v chondromalacii hlavičky 

radia, kterou nacházeli při operaci na dorzolaterální straně její cirkumdukce. 

Méně často byla příčina TL hledaná v metabolické poruše (diabetes mellitus, 

dna apod.) (Hohmann in Koudela, 2002) či hypovitaminózách (Lambrecht, Bahls in 

Koudela, 2002)

V literatuře jsou často uváděny v souvislosti s výskytem TL poruchy hormonální 

(hypoestrogenizmus) – Nirschl (in Koudela 2002) a neurovegetativní dystonie -

Hohmann (in Koudela 2002).

Velmi zřídka jsme v literatuře nacházela názory hledající příčinu TL v dysplazii 

kosti a v různých tvarových odchylkách kosti.

Řada autorů prosazovala traumatickou event. mikrotraumatickou genezi a 

chápala TL jako následek částečné ruptury společného začátku extenzorů, event. jako 

následek nepoznaných abrupčních zlomenin laterálního epikondylu, či poranění 

postranních vazů humeroradiálního kloubu - Garder, Corad aj. (in Koudela 2002)
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Topografii humeroradiálního kloubu studovali Roles a Maudslay (1972) a 

všímali si vztahu hlavičky radia k průběhu m. extensoru carpi radialis brevis, m. 

supinator a n. radialis. Usoudili, že některé na léčbu rezistentní chronické TL mají 

příčinu v kompresi hluboké větve n. radialis, která prochází kanálkem v m. supinator. 

Tento kanálek je ohraničen ve vstupní části vazivovým proužkem (tzv. arkáda Froshe a 

Frankel), kterým může být komprimována hluboká větev n. radialis při pronaci 

předloktí. Tím tito autoři vyčlenili novou samostatnou jednotku, tzv. syndrom 

radiálního tunelu (supinátorový sy).

Reischauer, Lewit, zastánci tzv. „neurální teorie“ TL (in Koudela 2002), 

zdůrazňovali, že TL je následek diskopatie C5/6, C6/7 a spondylózy krční páteře 

s poškozením periferních nervů a s odezvou sympatiku. Bolest v oblasti laterálního 

epikondylu humeru označovali za bolest projekční. Lewit odlišoval: a) 

cervikobrachiální syndrom (CB) „vertebrogenní“ s pseudoradikulárními bolestmi a 

s výraznou vegetativní a trofickou složkou bez neurologických výpadových projevů. TL 

řadí k tomuto syndromu a posuzuje jej jako sekundární záležitost (odlišuje jen funkční 

blokádu humeroradiálního kloubu, které přisuzuje místní charakter) a b) pravé kořenové 

syndromy, kde kromě radikulárních bolestí jsou přítomny neurologické výpadové a 

iritační jevy. 

Podobnou tématikou se zabývala studie, ve které chtěli autoři zjistit, zda TL je 

spíše záležitostí lokální, anebo komplexní, přenesenou. Sledovali pacienty, kteří 4 týdny 

nereagovali na lokální léčbu TL. Domnívali se, že příčinou bolestí v lokti může být 

bolest pocházející z radikulopatie na krční páteři. Klinické, radiologické a 

elektromyografické měření podpořilo tento názor. Léčba směřující do oblasti krční 

páteře poskytla úlevu u většiny pacientů. Čím horší byl i původní stav, tím horší byly i 

radiologické a elektromyografické nálezy v oblasti krční páteře. (Gunn, Milbrandt,

1976)

Naproti tomu jiní autoři (Hohmann, Schneider, Cyriax, Pavlanský, Bosworth in 

Koudela 2002) chápali TL jako lokální záležitost, jako samostatnou jednotku. Odlišují 

TL od tzv. epikondylitid provázejících CB syndrom, které mají jiný charakter a směr 

šíření bolestí a u nichž se výrazně projevuje vegetativní symptomatologie. Tento názor, 

vyčleňující TL jako lokální záležitost, jako samostatnou jednotku, se opíral o 

morfologické nálezy řady regresivních, ale i reparativních změn v oblasti úponu 
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(šlacha-chrupavka-kost). Popsány byly především tyto regresivní změny: hyalinní, 

fibrinoidní a lipoidní degenerace ve šlaše, ligamentum orbiculare, dále nekrózy, 

kalcifikace šlachy a chrupavky, trhliny ve šlaše, event. ruptury, malacie chrupavky, atd.

Podle Weehra základem pro uplatnění patogenních faktorů, z nichž 

nejdůležitější je faktor opakovaného přetěžování úponu překročením hranice únosnosti, 

jsou fyziologické regresivní změny v důsledku stárnutí v oblasti šlachy, kosti a 

chrupavky. Tato poškození vyvolávají opravné procesy (mechanický zánět), tvorbu 

bohatě vaskularizované tkáně, kalcifikace chrupavky a přestavbu kosti. (in Koudela 

2002 ) S tímto názorem se ztotožňuje z novějších autorů Dungl (2005).

Na tvarové změny hlavičky rádia (zneokrouhlení) a na zvýšený tlak na hlavičku 

radia působením těsného orbikulárního ligamenta poukázal Bosworth (in Koudela 

2002). Jeho názory obohatil a rozšířil svými pracemi Nirschl (in Koudela 2002).

Zdůraznil především mechanickou predispozici loketního kloubu k tomuto onemocnění. 

Dokázal, že na bázi nevýhodného pákového převodu sil, který je daný mediálním 

skosením laterálního epikondylu humeru v pronaci předloktí a tzv. „fulcrum efektem“ 

vyvolaným prominující hlavičkou rádia, dochází stresovým přetížením (opakované 

pronačně-supinační pohyby vykonávané často silou proti odporu), k mechanickému 

poškození a traumatizaci především začátku m. extensor carpi radialis brevis, který 

nejintimněji naléhá na hlavičku rádia. Zánětlivé změny jsou sekundární, jsou reakcí na 

mechanické poškození.

Velkým přínosem k objasnění etiopatogeneze TL je práce Beckera a Krahle 

která vyšla v roce 1977. O dva roky později byla publikována práce slovenských autorů 

Niepela a Siťaje. Autoři v těchto pracích definovali pojem „entehesis“ a podrobně 

popsali morfologii a funkci šlach, objasnili nárazníkovou funkci interponovaných buněk 

a zároveň analyzovali vnitřní strukturu šlachy. Zdůraznili funkci inerponované hyalinní 

chrupavky, spočívající převážně v ochraně šlachového vlákna před prudkým ohnutím 

při změně tlaku. 

Dle názoru Beckera, Krahla, Niepela a Siťaje (in Koudela 2002) je 

etiopatogenze entezopatií multifaktoriální. U TL se uplatňují faktory exogenní. Na 

prvním místě je to přetížení, jehož následkem dojde k paradoxní arteriální ischémii. To 

znamená, že sval je po zatížení lépe prokrven na úkor úponu. Na druhém místě se 

uplatňuje mikrotraumatizace, event. větší trauma, např. parciální ruptura společného 
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začátku extenzorů. Mezi další faktory lze řadit prochlazení, toxické poškození a další. 

Z faktorů endogenních to jsou: dysplazie kostí, poruchy cévní, matabolické a endokrinní 

vlivy, aktuální stav centrální nervové soustavy atd. 

Podle toho, které faktory převládají, vzniká entezopatie lokalizovaná nebo 

generalizovaná. Rovněž svalový tonus, a s tím související vertebrogenní a psychogenní 

vlivy, hrají důležitou úlohu v patogenezi entezopatií. (Rejholec, Niepel in Koudela 

(2002).

Protože lokálně vzniklé nociceptivní dráždění vede k alienaci a ke spasmům ve 

svalech a ke složitým funkčním i strukturálním poruchám v celém pohybovém ústrojí,

je zřejmé, že entezopatie není pouhá lokální porucha , jak výstižně vyjádřil Niepel (in 

Koudela 2002). Bohatě inervovaný úpon šlachy je tudíž důležitým článkem v regulaci 

svalové funkce a čidlem pro aferentní větve regulačního systému. Poškozením úponu 

dojde k narušení regulace motoriky i statiky, k poruše pohyblivosti kloubního pouzdra 

(svalových vláken kapsuly), a tím k blokádám kloubním a k poruše výměny synoviální 

tekutiny. Sekundárně se rozvíjející regresivní změny v chrupavce kloubní vedou 

zákonitě k osteoartróze. Na tomto místě Koudela (2002) upozorňuje na nutnost 

operačních výkonů u chronické formy TL, jako prevenci osteoporózy humeroradiálního 

kloubu. 

Nové názory

Některé nové poznatky, které souvisejí s etiopatogenezí, byly zmíněny již výše.

Studie prováděné v posledních letech jsou především studie prováděné na buněčné 

úrovni.

Hakim et al. (2003) se snažili hledat genetické vztahy mezi „zmrzlým“ ramenem 

a TL u dvojčat ženského pohlaví. Tvrdí, že genetické faktory se podílejí na etiologii 

„zmrzlého“ ramene i tenisového lokte, ale jsou na sobě nezávislé. Tyto dvě poruchy se 

vyskytují společně 2-3krát častěji než samostatně. Nicméně, spojitost je pravděpodobně 

zprostředkovaná jednotlivými specifickými faktory prostředí, které jsou společné pro 

tyto dvě poruchy, nejedná se tedy o společnou genetickou predispozici. 
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Bunate, Brown, Capelo (2007) hledali anatomické faktory související 

s příčinami TL. Cílem studie bylo zjistit kontakt nebo tření mezi kostí a šlachou a mezi 

šlachami navzájem u extenzorů zápěstí, které by mohly způsobit abrazi tkání. Výzkum 

potvrdil, že šlacha extenzor carpi radialis brevis má unikátní anatomickou polohu, což 

způsobuje její citlivost na kontakt a oděr proti boční hraně capitellum během pohybu 

lokte. 

U TL byl prokázán Dopplerovským vyšetřením zvýšený průtok krve v místě 

úponů extenzorů zápěstí. Zeisig et al.(2009) zjišťovali možnou přítomnost místní 

produkce katecholaminů a acetylcholinu v buňkách (fibroblastech) v pojivové tkáni u 

pacientů s TL. Katecholaminy a/nebo acetylcholiny jsou zaznamenány u případů 

Achillovi tendinopatie. Imunochemické reakce pro katecholaminy byly pozorovány u 

čtyřech ze sedmi pacientů s TL. Žádné reakce nebyly pozorované pro acatylcholin. U 

kontrolní skupiny pacientů nebyla přítomna ani jedna z testovaných látek. Lokální 

produkce katecholaminů by tak mohla mít vliv na krevní oběh u TL. 

Chen, Wang, Zheng (2010) mají hypotézu, že apoptóza a autofagické odumírání 

buněk se podílí na rozvoji chronické laterální epikondylitidě. Po laboratorní studii u 10 

nemocných s TL potvrzují, že apoptóza a autofagické odumírání buněk se vyskytuje u 

extenzoru carpi radialis brevis a hraje důležitou roli v rozvoji šlachové degenerace u 

chronického TL. 

Určitý vliv revmatoidních faktorů k TL se snažil vysledovat Malmivaara et al. 

(1995), ale žádné významné závěry z jeho studie nelze vyvodit. 

2.8.5 Výskyt, četnost onemocnění

V normální populaci se incidence onemocnění pohybuje v rozmezí od 1% - 3%. 

Častěji převažuje postižení dominantní strany. Až ve 20 % případů bývá výskyt 

oboustranný. Postižení je zastoupeno přibližně stejně jak v mužské tak i ženské 

populaci. Průměrný věk pacientů je 45 let. Málokdy se onemocnění projeví po 55. roku 

života a nebývá před 2. dekádou. (Koudela, 2002, Kolář et al., 2009)

Prevalenci a rizikové faktory vzniku laterální i mediální epikondylitidy se

snažili zkoumat ve Finsku u 4783 lidí. Prevalence u laterální epikondylitidy byla 1,3 % 

a nelišila se mezi mužskou a ženskou populací. Nejvyšší prevalence byla u osob ve 
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věku 45 - 54 let. Tyto hodnoty korelují s výše uvedenými údaji. Navíc studie uvádí 

zvýšené riziko postižení tímto onemocněním u lidí, kteří jsou nebo byli kuřáky, u těch

kteří mají v rámci pracovní anamnézy opakované pohyby rukou, a u lidí, kteří trpí 

obezitou. (Shiri, 2006)

U některých sportovců se pozoruje časnější nástup onemocnění, a to již ve 35

letech věku. Mezi tyto sportovce, jak už samotný již zde několikrát opakovaný název 

onemocnění napovídá, patří tenisté. 

2.8.6 Forma onemocnění

Jako mnohá jiná onemocnění i toto lze rozdělit dle délky na akutní a chronickou 

formu. Stanovení stádia onemocnění je velmi důležité z důvodu stanovení následné 

léčby. Léčba obou stádií se zásadně liší. 

Akutní forma TL se projeví zpravidla náhle intenzivní bolestí na laterální straně 

humeroradiálního kloubu převážně přesně lokalizovanou na ventrální čí laterální plošku 

laterálního epikondylu humeru. Bolest se zvyšuje při pohybu a zátěži a v klidu ustupuje. 

(Koudela, 2002, Kolář et al., 2009). Akutní forma může se může změnit na chronickou

Chronická forma onemocnění je zpravidla charakterizována délkou trvání 

obtíží 6 a více týdnů, přitom intenzita bolesti není udávána v takové míře jako u formy 

akutní. Chronickou formu TL však nelze posuzovat podle délky trvání subjektivních 

obtíží. Je nutné jí měřit dobou působení patologické zátěže. (Kolář et al., 2009)

2.8.7 Příznaky onemocnění

Subjektivní příznaky

Mezi subjektivní příznaky se řadí „jen“ bolestivost, především na ventrální části 

laterálního epikondylu. Šířit se může distálním (častější) ale i proximálním směrem na 

horní končetině. Akutní ani chronickou formu TL neprovází parestézie či dysestézie

prstů ruky. Pokud pacient zmiňuje parestézie či dysestezie prstů ruky, měli bychom 

provést pečlivou diferenciální rozvahu, protože u TL nejsou přítomny. Tyto obtíže jsou 
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projevem neuropatií či součástí CB syndromu. Ojediněle, ba i vzácně může dojít ke 

koincidenci onemocnění.

Objektivní příznaky

U pacienta s tímto postižením můžeme většinou shledávat končetinu v úlevové 

poloze, kterou je semiflexe v loketním kloubu a středním postavení předloktí, tedy 

předloktí není ani v pronaci ani v supinaci. Dále otok měkkých tkání v oblasti extenzorů 

zápěstí, zvýšenou teplotu kůže ve stejném místě i s hyperalgickou zónou. Palpačně 

zjišťujeme významnou bolestivost na ventrální plošce laterálního epikondylu humeru. 

(Koudela, 2002)

Změny rozsahu pohybu v kloubu loketním nebývají, vzácněji je bolestivost 

v krajních polohách. Jednou z provokačních poloh, kdy se často vyvolá bolest, je 

hyperextenze lokte při pronovaném předloktí a při současné flexi zápěstí. Zde je bolest 

provokovaná tahem svalů.

Často je omezeno pružení v loketním kloubu. (Kolář et al., 2009)

U chronické formy jsou kromě již zmíněných přítomny i další klinické známky, 

a to:

 palpační bolestivost nad štěrbinou humeroradiálního kloubu stupňujícího se 

hyperextenzí lokte (svědčí pro sekundární postižení synoviální řasy)

 palpační bolestivost nad cirkumferencí hlavičky rádia, která ukazuje buď na 

regresivní změny v orbikulárnim ligamentu nebo, je-li bolestivost převážně v oblasti 

dorzolaterální části, cirkumference pro chondromalatické ložisko

 hypotrofie extenzorů zápěstí a prstů ruky

 hypotrofie a depigmentace kůže v místě laterálního epikondylu (po aplikaci 

depoitních kortikoidů) (Koudela, 2002, Kolář et al., 2009)
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2.8.8 Hodnocení, měření, testování

Klinické testování 

Jak již bylo zmíněno výše (v objektivních příznacích), jako jeden z testů na 

průkaz TL se může použít pasivní protažení zápěstí a lokte. Loket je v hyperextenzi a 

předloktí v pronaci a současné flexi zápěstí. Odpovědí je při pozitivitě bolest, která 

vzniká pasivním protažením.

Nejčastěji uváděný test v literatuře je stres test pro třetí prst. Patří mezi zátěžové 

testy. Nejvíce uváděný je pro jeho jednoduché provedení a největší výpovědní lhůtu. 

Test se provádí na extendovaném loketním kloubu a pronovaném předloktí. Pacient 

extenduje na výzvu proti odporu vyšetřujícího třetí prst. Pokud pacient uvede bolest 

v oblasti laterálního epikondylu, která se šíří podél extenzorů descendentně, hodnotíme 

test jako pozitivní. (Koudela, 2002)

Jako další zátěžové testy se uvádí test židle, kdy se židle zvedá nadhmatem, tedy 

v pronaci a flexi zápěstí. V poslední řadě uvádím stres test zápěstí. Podstatou tedy je 

rezidovaný aktivní pohyb z kontrapozice.

Další možností hodnocení epikondylitis lateralis je dotazník The Patient - Rated 

Tennis Elbow Evaluation (PRTEE). Uvedený dotazník se skládá ze dvou částí. V první 

části se hodnotí bolest a v druhé části se hodnotí schopnost provedení určitých aktivit, 

jak speciálních tak činností běžných. První část obsahuje 5 položek, druhá část 6 

položek pro speciální aktivity a 4 položky pro běžné činnosti. Princip spočívá v tom, že 

testující označuje jednotlivé položky (otázky) bodově, body se sčítají a výsledný součet 

ukáže na stupeň postižení daného jedince. Nula je pro označení žádných obtíží a 10 jsou 

nejhorší obtíže jak v části bolesti, tak v části možnosti vykonání popsané aktivity.

(MacDermid, 2007)

Dotazník Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), je dotazník 

principem velmi podobný výše uvedenému PRTEE dotazníku. Jedinec odpovídá na 

otázky kroužkováním bodového systému, kdy 1 je číslo pro žádné obtíže a 5 je číslo pro 

činnost, kterou nemůže jedinec provést. Otázky jsou především na bolest, zbylé na

schopnost vykonávat určité běžné denní činnosti. Rozdíl v dotazníkách je v počtu 
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otázek (v DASH dotazníku je otázek více) a v možnosti použití. DASH dotazník testuje 

nespecificky funkci celé horní končetiny bez většího omezení, naopak PRTEE je určen 

pouze pro nemocné s epikondylitis lateralis. (Gummesson, Atroshi, Ekdahl, 2003)

Laboratorní metody testování

Jak bylo již zmíněno v kapitole anatomie TL, jednou z možností hodnocení 

onemocnění je RTG vyšetření. Tímto vyšetřením se získávají informace především 

kostěných struktur. Strukturální změny RTG vyšetřením byly potvrzeny pouze u 

chronického stádia onemocnění TL. (Koudela, 2002) 

Mezi klinicky používané metody v diagnostice lze využít ultrazvukové vyšetření 

(USG) a magnetickou resonanci (MR). USG vyšetření je dostupnější, MR je 

v diagnostice měkkých tkání přesnější. (Kolář et al., 2009)

Další možností diagnostiky je termografie a termometrie. Z klinických nálezů je 

patrno, že TL je provázen zvýšenou teplotou v oblasti úponu extenzorů na přední ploše 

laterálního úponu humeru (viz níže). (Koudela, 2002)

Asi nejčastější hodnocení u této diagnózy je pomocí elektromyografie (EMG).

EMG patří mezi vyšetřovací techniky, které napomáhají hodnotit funkční stav 

pohybového systému. K vyšetření se používá přístroj elektromyograf. Při vyšetření se 

používá technika povrchová nebo jehlová dle charakteru onemocnění. U TL jsou 

nejčastěji snímaná elektrická aktivita svalů extenzorů zápěstí a prstů, méně častěji 

flexorová skupina svalů a svaly ramenního pletence. 

V neposlední řadě možností diagnostiky u TL je dynamometrie. Dynamometrie 

je měření síly, kterou je člověk schopen působit na určité těleso po určitou dobu. Pro 

měření izometrické síly se užívají tenzometry, které jsou určeny k měření síly malých 

svalových skupin a dynamometry, určené k měření síly větších svalových skupin. 

(Placheta, 1999)

Dynamometrické vyšetření je metoda objektivní oproti subjektivnímu 

svalovému testu. Její určitá „nevýhoda“ je v tom, že testuje celé svalové skupiny. Je 

třeba si ale uvědomit, že testovat jediný sval nebo cvičit jediný sval je téměř nemožné, a 

hlavně zbytečné. Pohyb je výsledkem aktivity svalových skupin. A to u zápěstí a ruky 

platí především. (Dylevský, Ježek, 2004) V dohledaných studií je nejčastěji 
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dynamometrie spojována s výší MVC a bezbolestného stisku s vizuální analogovou 

škálou.(VAS)

2.8.9 Diferenciální diagnostika

Před vyřčením konečné diagnózy je důležité provést diferenciální diagnózu. 

V diferenciální diagnóze je třeba určit skutečnou lokalizaci příčiny bolesti, neboť oblast 

lokte je velmi častým místem vyzařování přenesené bolesti ze svalů paže (m. biceps 

brachii, m. triceps brachii), pletence ramenního (zejména m. subscapularis, m. 

infraspinatus, m. supraspinatus, m. pectoralis maor et minor), horní hrudní apertury 

(mm. scaleni) a páteře. Typickou známkou přenesené bolesti jsou aktivní trigger points 

v příslušných svalech či jejich traumatizace. (Kolář et al., 2009).

Příčinou bolesti v lokti může být i přenesená bolest z krční a hrudní páteře při 

poruše statiky a dynamiky nebo při kořenovém dráždění. (Kolář et al., 2009). Obdobný 

názor zastává Kříž (2006). Nejen syndrom karpálního tunelu, bolestivé rameno, ale i 

epikondylitida mohou mít příčinu v dysfunkci cerviko-thorakálního přechodu. 

Odůvodňuje to tak, že kybernetická představa vertebrogeních poruch spočívá v tom, že 

svaly v důsledku pozměněných nervových impulzů pracují inkoordinovaně, a tudíž 

jejich bříška, šlachy, ale především úpony jsou zatěžovány nerovnoměrně. Je-li k tomu 

ještě porušena trofika (což rovněž způsobuje vegetativní složka u CB syndromu), je 

jejich fragilita ještě větší. Platí tedy, že je vždy nutné vyšetřit, případně ošetřit páteř a 

teprve potom je možné syndromy léčit lokálně. Dále uvádí, že pro vertebrogení etiologii 

svědčí současný příznak spontánně či jen palpačně bolestivého úponu m. deltoideus, 

nad nímž nacházíme i změny kožního odporu. Ty pomohou najít a odstranit bolestivé 

body na končetině. Jejich odstranění je prevencí recidiv, ale až po manuální úpravě 

poměrů na páteři. (Kříž, 2006)

Jednou z úvah při diferenciální diagnóze může být kompresivní neuropatie 

hluboké nebo povrchové větve nervus radialis (tzv. supinátorový nebo radiální 

syndrom). Uvádí tunelové syndromy jako příčinu TL. To ale nemusí být pravda. 

Tunelový syndrom je samostatná jednotka. V anamnéze je důležité vyhledávat 

paroxysmy akroparestézie, jejich kvalitu a lokalizaci. Bolest se vyvolává stlačením 
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nervu. Provokačními či úlevovými testy lze paroxysmy akroparestézie vyvolat nebo 

zmírnit. Později se mohou přidat výpadky senzitivní a motorické, vzácně může dojít i 

k paretické formě tunelového syndromu.

Různé formy CB syndromu mohou imitovat projevy TL. V tomto případě je 

bolest v lokti přenesená, projekční, nejde o pravou entezopatii. Důležitá je opět 

anamnéza a vyšetření, tj. zjištění opakovaných funkčních bloků v C páteři. Bolest 

vyzařuje do celé horní končetiny a bývá spojena s parestéziemi a dysesteziemi 

s trofickými a vegetativními změnami. Bolest v oblasti lokte je spíše neohraničená, 

v klidu neustupuje a je spíše za laterálním epikondylem humeru. Teplota kožní je beze 

změny oproti druhé straně. Je tedy nutné vyšetřit krční páteř, ramenní kloub, udělat 

RTG snímky krční páteře, a je-li to nutné i snímky funkční. Nelze opomenout vyšetření 

neurologické, které je možno u kořenových syndromů doplnit vyšetřením EMG, které 

vyloučí či potvrdí nervovou lézi. U pacientů s CB syndromem bývají často 

neurovegetativní změny a dysbalance. 

Pro diferenční diagnostiku je velmi cenné termografické vyšetření, které u 

chronické formy TL vykazuje lokální zvýšení teploty v oblasti přední plošky laterálního 

epikondylu humeru 1 cm distálně od origa extenzorů – (Shillo in Koudela, 2002). 

Naproti tomu je u CB syndromu termografické vyšetření negativní. Tam kde jsou CB 

syndromy provázeny kořenovým drážděním, jsou teplotní rozdíly provázeny v celé 

projekční oblasti horní končetiny s maximem na akrech (Lewit, 2003) a u chronických 

forem s výpadovými neurologickými jevy je patrno spíše snížení teploty opět v celé 

projekční oblasti. (Koudela, 2002)

V této souvislosti bych ráda upozornila na studii Koudely o termografii a 

termometrii loketního kloubu u TL. Termometrické měření bylo prováděno pacientů 

s diagnózou chronické formy TL většinou ve stádiu akutní exacerbace. Měření prováděl

bodovým teploměrem Miniterm n.p. Chirana v místnosti s konstantní teplotou po 20 

minutové adaptaci pacienta. Měřili na vždy stejných třech místech, a to na acromionu, 

ventrální ploše laterálního epikondylu a na laterálním okrajii processus styloides radií. 

Měřili postiženou a nepostiženou horní končetinu. Za nejníže hodnotitelný rozdíl 

teploty považovali 0,5 st. C. Ze 252 pacientů bylo 160 nálezů pozitivních (U 50 teplotní 

rozdíl 0,5 st., u 72 1.st., u 48 více než 1,5 st. C). U 92 byl nález negativní (teplotní 
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rozdíl menší než 0,5 st. C). Na základě těchto zjištění lze učinit závěr, že termotermické 

měření je objektivní metoda pro stanovení diagnózy chronické formy TL.

V pořadí další příčinou bolestivosti v lokti může být úrazový mechanizmus a 

následné poškození lokte (ruptury postraních vazů, parciální ruptury začátku extenzorů 

aj.). Nezbytné je zjištění mechanizmu úrazu, klinický nález a vyšetření stability 

loketního kloubu a RTG snímky loketního kloubu. Při ruptuře zevního postranního vazu 

je možný pohyb lokte do varozity při extendovaném lokti a supinovaném předloktí. 

K odlišení systémového onemocnění je nutné udělat celkové vyšetření 

nemocného. TL může být rovněž součástí generalizovaných entezopatií (při 

zánětlivých, metabolických či degenerativních onemocnění jako je např. revmatoidní 

artritida, dna, diabetes mellitus nebo artróza).

Jako poslední uvádím možnost nitrokloubních tělísek v loketním kloubu. 

Projevují se odlišnou symptomatologií, kterou je neurčitá bolestivost kloubu vázaná na 

pohyb. Bývá přítomna krátkodobá blokáda kloubu s postupným omezováním 

pohyblivosti v kloubu. Klinický nález a RTG pomůže stanovit diagnózu. 

Koudela na závěr shrnuje, že nejdůležitější je odlišit TL s CB syndromem a se 

supinátorovým syndromem, protože každé onemocnění se léčí jiným způsobem. 

2.9 Léčba TL

Léčbu TL lze rozdělit na konzervativní a chirurgickou anebo na léčbu v akutní a 

chronické fázi onemocnění. Obě dělení jsou v podstatě shodná, jen jsou hodnocena

z jiného pohledu. V akutní fázi převládá především terapie konzervativní a v případě 

jejího neúspěchu, které je u malého procenta postižených (10%), se pokračuje léčbou 

invazivní, tedy chirurgickou. 

Hlavní náplní terapie konzervativní je fyzioterapie, veškeré její techniky a 

postupy, jejichž cílem je především zamezit chronizaci onemocnění.

Obecným principem terapie u TL je ošetření místa bolesti (úponu) a ošetření 

příčiny bolesti, která bolest vyvolala. Místo bolesti (především v akutní fázi) má 

charakter zánětu, proto se volí terapie pro snížení projevu zánětu (klid, techniky 
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měkkých tkání, lymfodrenáž, kryoterapie, diadynamické proudy, atd.) Dále se ovlivňují 

změny v samotném svalu - ve smyslu navození svalové relaxace, správné kokontrakce a 

aktivace. (postizometrická relaxace, antigravitační relaxace, senzomotorická cvičení, 

proprioceptivní neuromuskulární facilitace, ultrasonoterapie) Nezbytnou součástí 

terapie je ovlivnění posturálních stabilizačních funkcí a úprava pohybového režimu.

Součástí rehabilitační léčby je vybavení protetickými pomůckami. (Kolář et al., 2009)

2.9.1 Konzervativní léčba v akutní fázi

Akutní forma vzniká jako následek neobvyklé úporné práce (např. sport, práce 

na zahradě, úklid – mytí oken apod.). Příznaky odpovídají projevům zánětu - bolest, 

otok (i do okolní tkáně), zvýšená kožní teplota a následné porušení funkce. V léčbě se 

ordinuje klid, případně i krátkodobá imobilizace do odeznění akutní bolesti. Dále jsou 

aplikované jemné masáže, lymfodrenáže pro zmírnění otoku. Z fyzikální terapie (FT) 

lze použít kryoterapie, diadynamické proudy a další procedury FT. (viz níže) Součástí 

léčby v akutní fázi jsou farmaka, a to nesteroidní antiflogistika ve formě mastí anebo 

perorální formě. Mezi poslední varianty se řadí obstřik - injekční aplikace anestetika a 

kortikosteroidu. 

Aplikace kortikosteroidů je určitým mezníkem mezi konzervativní a 

chirurgickou terapií. Řadí se už mezi invazivní metody, protože při jejich aplikaci 

dochází k porušení kožního krytu jedince. Podle zpráv, injekce pomáhá až v 90 % 

případů během 1 roku. (Gellman, 1992, Geoffroy, Yaffe, Rohan, 1994). Existuje 

několik různých směsí kortikosteroidů. Mezi nejběžnější patří metylprednisolon acetát 

nebo hydrokortizol rozpuštěný v 1-2 ml jednoprocentního hydrochloridu lidokainu. 

(Sevier, Wilson, 1999)

Poměrně zajímavá studie o účincích kortikosteroidů a elektromagnetického pole 

u TL je od Uzunca, Birtane, Tastekin (2007). Cílem bylo zjistit účinek 

elektromagnetického pole u TL v porovnání s falešnou aplikací a s místní 

kortikosteroidní injekční aplikací. Pacienti byli rovnoměrně rozděleni do třech skupin. 

Na pacienty v první skupině bylo působeno skutečným elektromagnetickým polem, v 

druhé skupině „falešným elektromagnetickým polem“ (efekt placebo), a v třetí skupině 
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byla pacientům aplikována kortikosteroidní injekce. Hodnotila se bolest v noci, v klidu 

a při aktivitách, dále se hodnotila bolest při ohnutém zápěstí ve výdrži a v supinaci 

předloktí. K hodnocení byla použita vizuální analogová stupnice a proběhlo před terapii, 

tři týdny a tři měsíce po terapii. VAS hodnoty byly významně nižší při ohnutí zápěstí a 

při aktivitách ve třetí skupině ve třetím týdnu. Skupina první měla lepší výsledky VAS 

v klidu a v noci, než třetí a druhá skupina ve třetím měsíci. Autoři studii uzavírají tak, 

že elektromagnetické pole má lepší výsledky, než „falešné elektromagnetické pole“ a

kortikosteroidy by mohly být použity u pacientů, kteří potřebují rychlý návrat 

k činnosti. Na základě této studie lze konstatovat, že ideální by byla kombinace obou 

procedur, a to jak aplikace elektromagnetického pole, tak i šetrná aplikace 

kortikosteroidních injekcí. Je zřejmé, že účinek uvedených procedur je rozdílný 

v začátku a délce působení a v druhu působení na činnost svalů.

Bohužel velkou nevýhodou kortikosteroidů při jejich opakované masivní lokální 

aplikaci na bolestivý úpon je to, že můžou přispívat ke chronizaci procesu. 

(Poděbradský, 1998) S tímto tvrzením souhlasí i Ludvík, rehabilitační lékař. Dodává, že 

nešetrná a častá aplikace kortikosteroidů může vést až k takovému poranění úponu, 

který může vyústit v rupturu šlachy. (Ludvík, 2009)

Fyzikální terapie u TL

O fyzikální terapii u diagnózy TL existuje poměrně velké množství studií. 

Nejvíce příspvěků je věnováno aplikaci laseru, ultrasonoterapii (UZ) a v poslední době 

velmi populární a diskutované rázové vlně.

V nejdostupnější literatuře u nás se píše, že FT by měla časově zaujímat v tzv. 

rehabilitačním plánu 4 až 5%. Tato hodnota vychází z dohody zahraničních autorů. Dále 

je FT přirovnávána k farmakoterapii, která je pomocnou terapeutickou metodou. 

(Poděbradský, 1998). V novější literatuře jsou čísla pro zastoupení FT v rehabilitačním 

plánu již vyšší, a to 5 až 10% z celkové léčby. Kolář et al.(2009), stejně jako ostatní 

autoři, zdůrazňuje, že FT je doplňková metoda a hlavní důraz se má klást na aktivní 

přístup pacientů. 
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Laser

Pro diagnózu TL doporučuje Poděbradský (1998) manuál jednotlivých druhů 

FT. Terapii TL dělí na účinek analgetický a myorelaxační. Do analgetického účinku 

zařazuje laser (optimálně GaAs). Doporučuje hodnoty: 1,0 až 2,0 J/cm2, step 0,2 J/cm2, 

f = 2000 Hz, vzdálenost sondy 0, denně, 5x, přímo na bolestivý epikondyl. Důležité je si 

uvědomit, že bolest má významný ochranný účinek před dalším přetěžováním postižené 

svalové skupiny. Proto snížení či odstranění bolesti (bez dalšího opatření) je postupem 

non lege artis. (Poděbradský, 1998) 

Bjordal et al. (2008) se také zaměřili na použití laseru u TL. Použili k tomu 

systematický přehled a meta-analýzu. K dispozici měli 18 randomizovaných placebem 

kontrolovaných studií. Závěrem shrnují, že pokud je laser podáván v optimální vlnové 

délce 904 a 632 nm přímo na šlachu lokte, zdá se, že nabízí krátké období úlevy od 

bolesti a samotné zlepšení výkonu.

Další pozitivní účinek laseru zjistili Lam, Cheing (2007). Hodnotili 904 nm low-

laserové terapie u TL. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin, kdy první skupině 

aplikovali aktivní laser s energií 0,257 J na epikondylitis radialis, druhé skupině 

aplikovali placebo. Celkem proběhlo u obou skupin 9 sezení. Hodnotili práh bolesti, 

maximální sílu stisku, úroveň bolesti při maximální síle stisku pomocí VAS a 

Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) dotazník. Výsledky vykazují 

výrazné zlepšení ve skupině s laserovou aplikací než s placebem. Studie ukázala, že 

kromě cvičení je laser účinný při léčbě TL. Zlepšila se síla stisku a snížila bolest.

Simunovic, Trobonjaca, Trobonjaca (1998) porovnávali účinek různých 

ozařovacích technik laserů u TL i u golfového lokte. Studie byla dvojitě zaslepená a 

placebem kontrolovaná. Pacienti byli rozděleni do 3 skupin, kdy první skupina 

absolvovala léčbu bodovým ozařováním Trigger bodů, v druhé skupině byla využita

technika scanner a ve třetí šlo kombinaci předchozích dvou léčebných postupů. Nejlepší 

výsledky byly získány pomocí kombinované léčby (tj. bodová a scanner technika). V

82% akutních a v 66% chronických případů došlo k úlevě od bolesti a v důsledku toho 

zvýšení funkční schopnosti. 
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Oproti tomu Krasheninnikoffa et al., (1994) srovnávali aplikaci laseru u TL 

s placebem. Došli k závěru, že laser nenabízí žádnou výhodu oproti placebu. Použitý 

laser byl GA-AL-AS 30 mW/830 nm low power laser a hodnotili především bolestivost. 

Studie byla dvojitě zaslepená. Ošetření sestávala z osmi aplikací, dva za týden. Ozářena

byla bolestivá místa na epikondylu a extenzory předloktí. Obdobný závěr obsahuje i 

studie od Haker, Lunberg (1991), kde statistická analýza neprokázala žádné významné 

rozdíly mezi subjektivními či objektivními výsledky mezi ošetřením laserem a 

placebem. 

Ultrasonoterapie

Jako další možnost FT u epikondylitis uvádí Poděbradský (2009) v rámci 

myorelaxačního účinku UZ kontinuální. Přesné hodnoty jsou f = 3MHz, ERA = 4 cm2, 

int. 1,2 až 1,6 W/cm2, step 0, 2W/cm2, 3 minuty semistaticky, denně, celkem 3x. UZ je 

jednou z nejčastěji prováděných terapii u této diagnózy. Bohužel, při aplikaci UZ se 

také často porušuje kontraindikace, kterou je aplikace UZ na kostěný výběžek těsně pod 

kůží, tedy na samotný epikondyl. Aplikace ultrasonoterapie musí být na svaly.

Nesprávné místo aplikace ultrazvuku vede často ke zhoršení bolestí, nebo až ke 

chronifikaci procesu. Následkem lokálního zvýšení teploty dochází k denaturaci 

bílkovin v periostu, vzniku mikroskopických jizviček, které působí jako trvalé 

spoušťové body, vyvolávající další ataky entezopatie i při fyziologickém zatížení 

svalových skupin. (Poděbradský, 1998)

Melegati et al. (2004) porovnávali efekt dvou ultrazvukových lokalizačních 

metod pro léčbu epikondylitis lateralis s mimotělní terapií rázovou vlnou. Studie měla 

randomizovaný charakter. Sledované subjekty byly rozděleny do dvou skupin. Každý 

subjekt absolvoval tři sezení, ultrazvuk provázený rázovou vlnou. Skupiny A a B se 

lišily jen místem aplikace ultrazvuku (laterální a zadní). Pro hodnocení bylo použito 

VAS skóre, a to před zahájením léčby a 6 měsíců po léčbě. Výsledky byly mezi 

skupinami homogenní. V obou skupinách došlo ke snížení VAS skóre, ale nedošlo 

k vyřešení bolesti. Tedy nebylo potvrzeno, že výsledek léčby je závislý na místě 

aplikace ultrazvuku spolu s rázovou vlnou. 
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Elektroterapie

Další z možností FT u epikondylitis radialis je elektroterapie, přesněji 

diadynamické proudy, CP 3 minuty + LP 3 minuty. Aktivní elektroda (katoda) se 

umísťuje nad bříška extenzorů, indiferentní elektroda (anoda) na volární stranu

předloktí. Intenzita proudů je neprahově motorická, procedur celkově 6, 3x denně, 

potom od den. (Poděbradský, 1998)

Rázová vlna

Jednou z nejnovějších a hojně diskutovaný metod FT je rázová vlna. Její vliv na 

TL a bolestivou patu hodnotil Hammers et al. (2000). Hodnoty, které obě skupiny 

obdržely, byly: 3000 pulzů rázové vlny, 0,12mJ/mm2, třikrát v týdenních intervalech. 

Pacienti hodnotili po 5 a 6 měsících pomocí analogové vizuální škály (VAS). Úspěšnost 

byla 63% u tenisového lokte a 70% u bolestivé paty. Autoři hodnotí studii jako 

úspěšnou se závěrem, že rázová vlna je účinná konzervativní alternativa u léčby obou 

případů. 

Maier et al. (2001) hodnotili efekt rázové vlny u chronického tenisového lokte. 

Do studie zahrnuli nemocné s jednostranným tenisovým loktem na dominantní horní 

končetině. Pacienti byly klinicky vyšetřeni před a i po aplikaci rázové vlny a výrazně

lepší průměr klinických výsledků byl stanoven po aplikaci rázové vlny.

Poděbradský (2009) poukazoval na nevýhodu velkých sil při aplikaci rázové 

vlny, na bolestivost a na destrukci tkání. To ale vyvrací studie Haake et al. (2002)

z Německa. Sledovali vedlejší účinek rázové vlny u léčby tenisového lokte. Studie byla 

randomizovaná, placebem kontrolovaná, jednocestně zaslepená. Pacienti byli náhodně 

rozděleni do dvou skupin. První skupině byla aplikovaná rázová vlna (3 x 2000 pulzů, 

hustota toku 0, 04 do 0, 22 mJ/mm2 s místím znecitlivění). Druhá skupina měla placebo 

rázovou vlnu. Vedlejší efekt se systematicky zaznamenával. Vedlejší efekty byly 

dokumentovány ve skupině s aplikovanou rázovou vlnou než ve skupině s placebem. 

Nejčastěji to bylo přechodné zarudnutí (21,1%), bolest (4,8%) a malé hematomy 
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(3,0%). Migréna byla zapsána ve 4 a synkopa ve 3 případech. Přesto rázovou vlnu 

hodnotí jako léčebnou metodu s malými vedlejšími účinky.

Veškeré výše zmíněné studie hodnotí metodu rázové vlny pozitivně. Studie 

s negativním výsledkem je od Haake at al. (2002) z Německa. Autoři chtěli zjistit efekt 

rázové vlny v kombinaci s lokální anestezií. Studie byla kontrolována placebo terapií

v kombinaci s lokální anestezií. Studie byla zaslepena pro pacienty i pro pozorovatele. 

Hodnoty rázové vlny byly 2000 impulzů, indukce na 0,07 až 0,09mJ/mm2. Hodnotilo se 

subjektivní hodnocení bolesti a síla stisku po 6, 12 týdnech a po 12 měsících. Studie se 

celkem účastnilo 272 pacientů. Úspěšnost rázovou vlnou byla 25,8% a 25,4% ve 

skupině s placebem. Zlepšení bylo pozorováno ve dvou třetinách pacientů z obou 

skupin dvanáct měsíců po zásahu. V závěru autoři shrnují, že léčba rázovou vlnou, jak 

je použita v této studii, je v léčbě epikondylitis radialis neefektivní. (Haake at al., 2002)

Tvrzení, že rázová vlna je populární, není asi nejvhodnější. Její „popularita“ je 

dána spíše tím, že je častým předmětem studií, článků a bohužel i reklamních prospektů. 

Dalším důvodem je zřejmě také to, že rázová vlna je vnímána jako novinka 

v rehabilitaci, od níž se očekává něco nového a lepšího než dosavadní užívané metody. I 

přesto, že zatím není jasně prokázán její účinek na pohybový aparát, je již ve 

zdravotnických zařízeních poměrně hojně aplikována 

Ve starších českých publikacích o FT není o terapii rázovou vlnou zmínka. Až 

v roce 2009 se Poděbradský krátce o technice zmiňuje. Musím podotknout, že jeho 

připomínky jsou poměrně kritické. Nesouhlasí s nepřesností cílení na tkáň, velkými 

silami způsobujícími bolest a s destruktivním vlivem především na kapiláry. Definice 

rázové vlny je zahuštění hmotného prostředí s následnou amplitudou zředění. 

(Poděbradský, 2009)

2.9.2 Konzervativní léčba u chronické fáze

Chronická forma vzniká jako následek chronického přetěžování úponové oblasti, 

většinou při svalové dysbalanci v oblasti horní končetiny i horní části trupu. U 

posturálně vyváženého jedince vzniká jako následek chronické neadekvátní zátěže 

(špatná ergonomie), nebo celkové poruchy. (Kolář et al., 2009)
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Důvody, proč je důležité rozlišit akutní a chronickou formu jsou následující: u

chronické fáze nemá význam imobilizace, neboť vede ke tkáňové atrofii. (Véle, 2006)

Poruchu je třeba léčit naopak aktivně. U chronické formy je kontraindikovaná aplikace 

kortikosteroidů, protože při opakovaném podávání se nachází při klinickém vyšetření 

trofické změny kůže a podkoží, při operaci pak nekróza a fibrotická přestavba svalu.

(Kolář et al., 2009)

V terapii se ovlivňují především hypertonní svaly (postizometrická relaxace, 

techniky měkkých tkání, kompresivní terapie). Cílem je udržení kloubní pohyblivosti 

(trakce, mobilizace) a zlepšení koordinace (senzomotorická cvičení, proprioceptivní

neuromuskulární facilitace, reflexní Vojtova terapie). Součástí terapie je využití 

fyzikální terapie (pozitivní termoterapie, UZ, laser, rázová vlna, magnetoterapie) a 

úprava ergonomie s protetickým vybavením.

Přetížení šlachy je vždy spojeno s lokální hypertonií resp. spasmem. Tyto změny 

nejsou lokalizované pouze na postižený sval, ale v rámci stabilizačních funkcí ostatních 

svalů se funkční porucha řetězí do ostatních segmentů. U TL jsou Trigger body i ve 

svalech pletence ramenního nebo ruky a ošetření těchto spasmů musí patřit do 

standardního ošetření. 

Jak jsem se již zmiňovala v úvodu této kapitoly, je třeba při terapii tendinóz zařadit 

cvičení na posílení stabilizační funkce svalů, která je často příčinou jejich vzniku. U TL 

je třeba zaměřit pozornost na dolní fixátory lopatky, které výrazně ovlivňují stabilizační 

funkci předloktí. (Kolář et al., 2009)

Nejdůležitějším aspektem každé kůry snažící se obnovit pružnost a svalovou 

rovnováhu je správně naplánovaný program strečinku a posilování. (Sevier, Wilson).

Do strečinku by měla hlavně patřit flexe a extenze zápěstí se zcela nataženým loktem.

Poté, co byly svaly patřičně protaženy, je třeba je posílit. Mezi posilující cvičení patří 

flexe a extenze zápěstí s plně nataženým loktem, pronace a supinace s ohnutým a 

podepřeným loktem. V těchto cvičeních se hlavně klade důraz na excentrickou fázi. 

Skladba cvičení a růst počtu opakování, váha a délka zatížení se přizpůsobí pacientovi.

Jednou z dalších možností léčby je i akupunktura. Řadí se mezi alternativní 

metody. Fink et al. (2002) hodnotil účinnost akupunktury při léčbě chronické laterální 

epikondylitidy. Pacienty léčil „skutečnou“ akupunkturou a srovnával ji s akupunkturou 
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falešnou (nespecifickou). Každý pacient prošel 10-ti ošetřeními (2 ošetření týdně). 

Pacienti byli vyšetřeni na počátku a pak 2 týdny a 2 měsíce po ukončení léčby. 

Výsledky se lišily v maximální síle a intenzitě bolesti a byly lepší ve skupině, která byla 

léčena „skutečnou“ akupunkturou.

Taji, Leung (2002) hodnotili rozdíl manuální akupresury od elektrické akupresury u 

pacientů s chronickým TL. Výsledky studie ukazují, že elektro-akupunktura má lepší 

účinky než manuální akupunktura. V obou případech byly ošetřovány stejné 

akupunkturní body

V pracovním prostředí je zásadní ergonomie, úprava pracovního prostředí. U 

sportovců se posuzuje a ovlivňuje způsob a velikost tréninkové zátěže a sportovní 

vybavení. 

Poměrně detailně se ergonomíí u nás zabývá firma Humanscale. Sestavuje 

kancelářské pracovní místa na míru pro každého jednotlivce. Především se zabývá 

ergonomií židlí, klávesnicemi, stojany pro notebooky, osvětlením a ergonomickými 

pomůckami, a to podložkami pod myš či klávesnici. Podložky jsou ze speciálních gelů. 

Podporují neutrální polohu rukou, kdy předloktí, zápěstí i dlaň jsou v jedné rovině.

2.9.3 Chirurgická léčba

V této části pouze stručně a jednoduše popíši danou problematiku.

K tomuto druhu léčby jsou indikováni pacienti po dlouhodobé neúspěšné 

konzervativní léčbě (jako hranice se udává 6 měsíců), nebo při výskytu recidiv. 

Operací TL existuje celá řada a odstraňují obtíže různým mechanismem. Mohou 

snižovat napětí šlachy uvolněním aponeurózy (dle Hohmanna) nebo se jedná o výkony 

uvnitř kloubu, kdy se vyřízne synoviální řasa a vazy (dle Boyda), neboť právě tyto 

struktury jsou podle některých autorů zdrojem bolesti. Dále je možné operativně 
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prodloužit sval m. extenzor carpi radialis brevis (dle Gardena) nebo lze také poškozenou 

šlachu tohoto svalu vyříznout u epikondylu a napojit ji níže. Tento poslední druh 

zákroku se nazývá operace dle Nirschla. (Gellman, 1992)

Ve výjimečných případech může dojít ke komplikacím – k poškození některého 

ze svalů a šlach v okolí lokte s následnou poruchou hybnosti. Vzácně se mohou při 

operaci porušit nervově-cévní složky, které podél kloubu probíhají, výsledkem čehož je 

obrna končetiny a krvácení. K recidivě výskytu téměř nedochází, protože operace je v 

97% úspěšná.

Po zákroku se přikládá fixace asi na 10-14 dnů. Stehy se odstraňují za 7-10 dnů 

od operace. 

Po operaci zahajuje pacient rehabilitaci podobnou neoperační terapii. V prvních 

šesti týdnech je cílem obnovit plný rozsah pohybu zápěstí a lokte a zahájit nenásilný 

posilovací program v době, kdy se tkáň hojí. (Sevier, Wilson, 1999)

Labele et al. (1992) v meta-analýze prozkoumali 185 článků publikovaných mezi 

lety 1966 - 1990 a dospěli k závěru, že neexistuje dostatek vědeckých důkazů pro to, 

aby se některému z postupu léčení TL dala přednost. 

2.10 Taping

Název této metody vychází z anglického názvu pásky - tape, používaného 

materiálu pro tuto techniku. Taping je metoda, kdy se přímo na kůži aplikuje pevná 

nebo pružná lepicí páska o různé délce a šířce. (Matějů, 2004) 

Taping lze dělit z mnoha hledisek. Nejzákladnější dělení je na sportovní a 

funkční taping či taping ve fyzioterapii. Sportovní taping bývá označován jako použití 

pevné lepicí pásky (ale může být i využití pružných tapů či jejich kombinací) k fixaci 

kloubů a svalových skupin během provozování sportovní činnosti. Cílem je především 

stabilizace kloubu a prevence úrazu v oblasti pohybového aparátu. Pevné tapovací 

materiály poskytují více pasivní opory a podporují ligamentózní struktury.

Funkční taping využívá pásky elastické, prodyšné a více přilnavé. Působí tak na 

organismus méně násilně (Jaklová, 1999), poskytují však menší pasivní oporu.
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Neomezují krajní rozsahy pohybu v daném segmentu a ponechávají organismu větší 

prostor pro reakci na nově nastalou situaci. (Vrbová, 2009)

Indikací tapingu je prevence poruch a přetížení pohybového aparátu. Dále to je

léčebná a rehabilitační indikace - změny strukturální (akutní stavy, insuficience 

vazivového aparátu různé etiologie (Vrbová, 2009), funkční poruchy pohybového 

systému a poruchy lymfatického oběhu a periferního krevního oběhu. 

Kontraindikací u této techniky je poměrně málo, mezi ně řadíme především 

alergické reakce na používaný materiál, poškození či onemocnění kůže a negativní 

pocity po aplikaci pásky.

Zajímavou a hojně diskutovanou otázkou je účinek tapovacích technik a jejich 

vliv na svalovou aktivitu. Základní otázka je, zda může aplikovaný tape působit na sval 

aktivačně nebo inhibičně. Proběhlo několik studií, které se zaměřili na vliv orientace 

podélné osy tapu vzhledem ke svalovým vláknům nad kterými tape leží. Tobin a 

Robinson (2000) sledovali tape, který tvořily dvě až tři pásky, a byl aplikován na

distální část stehna příčně přes svalová vlákna vastus lateralis. Pevná páska působila 

v daném místě velkým tlakem a při tom byla sledována aktivita m.vastus lateralis. 

Studie ukázala, že taková aplikace působí v daném místě na aktivitu m. vastus lateralis 

inhibičně. Vrbová (2009) ve své práci zmiňuje, že na podobném principu je postavena 

technika při epikondylitis popisovaná Macdonaldem (2004). Dále ale dodává, že efekt 

této techniky byl zatím popsán pouze na základě praktických zkušeností, a že v tomto 

případě se jedná o podobný mechanismus jako u běžně používané epikondylární pásky. 

Podstatou všech zmíněných technik je působení příčně přes svalová vlákna velkým 

tlakem.

Alexander, McMullan a Harrison (2008) ve studii hodnotili efekt tapu 

aplikovaného napříč na svalová vlákna, ale s povrchovým účinkem, cíleným především 

na kůži nad ovlivňovaným svalem. Při aplikaci nebyl použit tak velký tlak tapu jako 

v předchozí uvedené studii. Měření bylo provedeno za použití pevného i elastického 

tapovacího materiálu. Závěrem studie bylo, že takto aplikovaný tape (z obou materiálů)

nemá žádný vliv na sval ležící pod tapem. 

Další prozkoumávanou skupinou jsou tapy lepené na kůži souhlasně s průběhem 

svalových vláken. V praxi je názor, že takto aplikovaný tape působí na sval facilitačně. 
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Opatrnější formulace jsou takové, že takový tape podporuje funkci pod ním ležícího 

svalu. Opatrnost je na místě, protože zlepšení funkce svalu nemusí být nutně spojeno 

s jeho facilitací. Alexandr et al., (2003) prokázal ve svých studiích inhibiční vliv tapu 

aplikovaného ve směru svalových vláken, ale pouze v případě pevné sportovní pásky. 

Stejný tape z elastického materiálu neměl na svalovou aktivitu žádný vliv. Jednalo se o 

tapy na mediální části m. gastrocnemius a dolní části m. trapezius. (Vrbová, 2009)

K metodě tapingu je třeba zařadit i Kinesiotaping, který se v poslední době ve 

fyzioterapii hodně propaguje a rozvíjí. Objevil se zhruba v sedmdesátých letech 

minulého století v Japonsku a Koreji. Zakladatelem je Dr. Kenzo Kase, chiropraktik a 

kinesiolog. Rozvoj této techniky umožnil speciálně vyvinutý materiál Kinezio® Tex 

Tape. Tento materiál neobsahuje latex, je prodyšný a minimálně alergický. Výhodou či 

rozdílem oproti běžnému tapu je to, že po jeho aplikaci je možný plný rozsah pohybu,

neomezuje se mikrocirkulace a aktivují se procesy hojení. V rámci tohoto konceptu se 

popisují techniky svalové, ligamentózní, fasciální a korekční. Využití kinesiotapingu je 

poměrně široké. Od terapie bolesti obecně přes pooperační terapii, lymfologii, 

neurologii či interní obory. Velké uplatnění má kinesiotaping ve sportu. Tape podporuje

funkci svalově-kloubní, tj. poskytuje pasivní oporu, mechanickou a funkční korekci, 

tlumí bolest a proprioceptivně stimuluje. Jednou z velkých nevýhod této techniky je 

poměrně vysoká finanční náročnost, vhledem k tomu, že používané materiály jsou 

patentově chráněny. (Pavlů, 2009)

Liu et al. (2007) sledovali účinek Kinesio tapu aplikovaného u TL. Aplikaci 

Kinesio tapu hodnotili pomocí ultrazvuku a zaznamenali pozitivní výsledky, pokud jde 

o kvalitu pohybu svalů předloktí.
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2.11 Epikondylární páska

Epikondylární páska je protetická pomůcka a je součástí rehabilitační léčby. 

Protetické vybavení zlepšuje biomechanické poměry segmentu, zajišťuje odlehčení 

postiženého úponu příslušného svalu, nebo zajistí centrované postavení kloubů 

(ortopedické vložky). Kolář (2009) do protetických vybavení řadí i taping. 

Nespornou výhodou oproti tapingu je to, že epikondylární pásku si pacient může 

aplikovat sám, je opakovaně použitelná a v neposlední řadě i finančně dostupná. 

Určitým problémem je to, že jsem nenalezla studii, která by se zabývala 

hodnocením účinku aplikace tapingu při TL ve srovnání s použitím epikondylární 

pásky. Následně uvedené studie se zabývaly pouze účinky různých protetických 

pomůcek u TL, přičemž šlo především o loketní pomůcky, které se upevňují v oblasti 

epikondylu a zápěstní dlahy, které se umísťují v oblasti zápěstí. Tedy byly studovány 

účinky pomůcek na bázi epikondylární pásky u TL (v lokti a v zápěstí), nebyly však 

porovnány účinky tapingu a epokondylární pásky v lokti. 

Studie Wuori et al. (1998) si klada za cíl stanovit účinek ortézy na měření 

bezbolestné síly stisku a stupně bolestivosti u jednotlivců s jednostranným TL 

prostřednictvím srovnání dvou loketních ortéz, placebo ortézy a situace bez ortézy. 

Výsledkem bylo, že mezi jednotlivými testovanými skupinami nebyly zjištěny žádné 

významné rozdíly v síle bezbolestného stisku či síle bolesti. Bolest během testu však 

byla větší než bolest před a testu. Závěr tedy byl, že nebyly zjištěny žádné výhody 

použití loketní ortézy. Bylo doporučeno, aby zjištění, zda je ortézování efektivní 

léčebnou metodou, bylo předmětem dalšího výzkumu.

Podobné výsledky uvádí i Van De Streek et al. (2004), který také hodnotil

účinek dlahy na předloktí a ruku a porovnal je s účinky jednoduché loketní pásky. 

Výsledkem je, že při léčení TL dlaha není účinnější než páska.

Feas et al. (2006) hodnotil účinek aplikace loketní ortézy na nejdůležitější a 

nejvíce ochromující symptomy pacientů s TL. Pacientům v první skupině byla 

aplikovaná ortéza po dobu 12 týdnů, pacientům v druhé skupině ortéza aplikována 

nebyla. Hodnocení obou skupin bylo po 6, 12, 18 a 24 týdnech. V první skupině 
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pacientů byla významně snížená bolest, zlepšila se funkčnost celé paže a zlepšila se síla 

bezbolestného stisku. Tato studie dokládá pozitivní vliv loketní pásky na snížení bolesti 

v lokti. 

Oproti výše uvedené studii, Luginbuhl, Brunner a Schneeberger (2008) tvrdí, že 

zlepšení obtíží pacientů s TL přichází s časem nezávisle na způsobu léčby (použití 

epikondylární pásky). V jejich studii nebyl prokázán žádný rozdíl ve skupině 

nemocných, která byla léčena s epikondylární páskou a ve skupině, která pásku 

nepoužívala. 

Jafarin, Demneh, Tyson (2009) zkoumali okamžitý účinek tří běžných typů ortéz 

na sílu stisku u osob s TL a mezi sebou je srovnávali. Použili dvě loketní ortézy (loketní 

návlek a loketní pásku) a jednu zápěstní dlahu. Po okamžitém nasazení každé ortézy 

hodnotili sílu maximálního a bezbolestného stisku ruky digitálním dynamometrem. 

Mezi testované podmínky patřila i placebo ortéza jako kontrolní podmínka. Síla 

bezbolestného stisku byla větší při použití loketní pásky a loketního návleku, než při 

použití placebo ortézy nebo zápěstní dlahy, ale nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi loketním 

návlekem a loketní páskou. Maximální síla stisku byla menší při použití zápěstní dlahy 

v porovnání s použitím loketních pomůcek. Průzkum shrnují tak, že na základě těchto 

měření by zápěstní dlaha neměla být používaná jako ortéza první volby. 

Další možností hodnocení vlivu pomůcek na TL je kromě výše uvedené 

dynamometrie elektromyogafické měření.

Knebl et al. (1999) chtěl určit, zda páska na podporu předloktí má vliv na únavu 

svalu extenzoru zápěstí. Studie proběhla u zdravých jedinců. Autoři tvrdí, že únava 

svalů extenzorů předloktí je považována za přispívající faktor při rozvoji laterální 

epikondylitidy. Cílem použití pásky na ochranu zápěstí je zmenšení nebo předejití 

symptomů TL, ale dodávají, že mechanismus tohoto procesu není známý. Hodnocena 

byla MVC stisku ruky, maximální izometrická extenze zápěstí, EMG měření, a to vše 

před a po unavujícím cvičení. Hodnoty po cvičení se snížily, ale při použití pásky se 

hodnoty snížily ještě více. Tedy zjištění nepodporuje teorii, že páska snižuje únavu 

extenzorů zápěstí, ba naopak jí dle této studie zvyšuje. 

Johansson et al. (2004) v rámci studie hodnotil obecnou hypotézu, že ortéza 

zápěstí snižuje zátěž svalu extenzoru zápěstí. Prozkoumávali účinky dvou zápěstních 
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ortéz. Bylo zaznamenáváno povrchové EMG ze dvou flexorů předloktí a dvou 

extenzorů. Hodnocena byla síla stisku 5%, 20% a 40% MVC. Závěr studie je takový, že 

testované ortézy nesnížili EMG aktivitu flexorů či extenzorů během stisku. Naopak, 

jedna z testovaných ortéz vyústila ve vyšší EMG činnost. 

Faes et al. (2006) naopak potvrzuje obecnou hypotézu, že ortéza snižuje EMG 

signál ze svalů zápěstí, a to především z m. extenzor carpi radialis brevis a m. extenzor 

digitorum comunis.

Čeští autoři popisují vliv epikondylární pásky následovně: 

Pilný, Fibír (2005) popisují účinek epikondylární pásky tak, že principem dlahy 

je změna směru svalových tahů působících na radiální epikondyl.

Dungl (2005) doporučuje používání epikodylární pásky, a to hlavně při sportu. 

Účinek pásky vysvětluje tak, že páska omezuje plné prodloužení postižených svalů a 

tím snižuje napětí vláken jejich postižených počátků. Dále dodává, že při aplikaci ortézy 

na předloktí bylo elektromyelograficky prokázáno snížení aktivity m. extensor carpi 

radialis longus, m. extensor digitorum communis a zejména m. extensor carpi radialis 

brevis.

Další teorií je, že použiti ortézy vytváří protisílu, která zabraňuje tomu, aby se 

svaly předloktí plně natáhly, a tak se snižuje síla v jejich šlachových úponech. (Sevier, 

Wilson, 1999)

Koudela ve své poměrně rozsáhle publikaci o tenisovém lokti, kde sám uvádí 

několik přínosných studií k dané diagnóze, se o používání epikondylární pásky téměř 

nezmiňuje. V rámci konzervativní léčby v akutním stádiu uvádí imobilizaci loketního 

kloubu sádrovou dlahou v úlevové poloze na 1 až 3 týdny. Dále uvádí u chronických 

forem možnost tzv. funkčních obvazů, které s oblibou používají i někteří sportovci. 

(Koudela, 2002)

Problematika epikondylární pásky je podobná problematice tapingu. Nejčastěji 

kladenou otázkou je účinek, vliv a efekt epikondylární pásky na sval. Přestože byla 

realizována řada studií, efekt pásky není jednoznačně prokázán. Rovněž způsob 

hodnocení účinku pásky v jednotlivých studiích je poměrně rozmanitý a nejednotný. 

Nejčastěji se používá povrchové elektromyografické hodnocení svalů předloktí, ale i 
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svalů v oblasti ramenního kloubu, dále vizuální analogová škála bolesti, bezbolestná síla 

stisku a maximální možná síla stisku, která se měří pomocí ručního dynamometru.

Hodnocení vlivu epikondylární pásky je tedy stále otevřeno dalšímu výzkumu. 

3 SVALOVÁ SÍLA

Výsledkem činnosti svalů je svalový stah, jehož charakteristikou je svalová síla. 

Svalová síla je maximální hmotnost, kterou sval udrží v rovnováze proti gravitaci. Měří 

se siloměry - dynamometry a udává se v kg/cm2, to znamená v kilogramech zvednuté 

hmotnosti na jeden centimetr čtvereční příčného průřezu svalem. V těchto jednotkách je 

měřena i experimentální část této diplomové práce. Síla (F) se někdy může udávat

v newtonech (N) a ve většině zahraničních studií, které jsem měla k dispozici, to také 

tak bylo. Newton je jednotka síly a odvozená jednotka SI. Síla o velikosti jednoho 

newtonu je taková síla, která udělí volnému hmotnému bodu o hmotnosti 1 kg zrychlení 

1 metr za sekundu. Převodní vztah 1kg/cm2 = 9,807 N. (Mikulčák, 2007)

Zjistilo se, že usilovným tréninkem se nezvyšuje svalová síla, která je u muže i u 

ženy stejná (asi 3-4kg/cm2), ale svalový objem. (Rokyta et al., 2008) Stejně i Stackeová 

(2004) píše, že svalová síla se zvětšuje hypertrofií, tj. zvětšováním fyziologického 

průřezu svalu.

Sílu lze také popsat jako základní pohybovou schopnost, bez které není možný 

žádný pohyb. Je charakterizována stupněm napětí, které vyvíjejí svaly při kontrakci. 

Svalovou sílu můžeme chápat jako sílu potřebnou k natažení svalu kontrahovaného 

nebo ke kontrakci svalu nataženého. 

Základním dělením druhů síly z hlediska druhu pohybu je dělení na sílu 

statickou a dynamickou. Statická síla je schopnost vyvinout sílu v izometrické 

kontrakci, což se neprojevuje pohybem. Naopak dynamická síla se navenek pohybem 

projevuje. Z hlediska trvání pohybu pak rozeznáváme sílu rychlostní a vytrvalostní a 

z hlediska oblasti účinku dělím sílu na celkovou a lokální. (Stackeová, 2004)

Oproti tomu Dylevský, Ježek (2004) tvrdí, že klasifikace jednotlivých typů 

svalové kontrakce je krajně nejednotná, a v některých případech i věcně nesprávná 
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(např. „izotonická“ kontrakce). Podle současných znalostí je opodstatněné rozdělení 

vycházející z charakteristiky vnější zátěže, směru pohybové aktivity a rozsahu 

kontrakce. Podle toho rozlišujeme: izokinetickou kontrakci a izometrickou kontrakci. 

Izokinetické smrštění svalu je takový stah svalu, při kterém stále probíhá pohyb 

a mění se vzdálenost začátku a úponu svalu. Izokinetické smrštění svalu může být

koncentrické nebo excentrické zkrácení svalu. Při koncentrickém zkrácení svalu se 

zvětší objem svalového bříška a dojde ke zkrácení svalu. Sval při tomto druhu zkrácení 

vykonává pozitivní práci a svalová síla působí ve stejném směru jako pohybující se 

segment těla. Výsledkem koncentrického smrštění svalů je nejen pohyb prováděný 

stálou rychlostí, ale i zrychlení, akcelerace pohybu. Excentrické zkrácení svalů je 

opakem předchozího typu kontrakce. Sval se při excentrické kontrakci prodlužuje, 

protahuje. Svalové úpony se při tomto typu kontrakce vzdalují. Výsledkem je pohyb, ale 

převážně pohyb brzdící, decelerační. 

Izometrické smrštění svalu je takový stah svalu, při kterém není generován 

pohyb a vzdálenost začátku a úponu svalu se nemění. 

Místo pojmu svalová kontrakce používá Dylevský, Ježek (2004) spíše pojem 

svalová činnost. Potom rozlišuje statickou činnost svalu s minimální změnou délky 

svalu a dynamickou činnost, kde je rytmické střídání kontrakce a relaxace.

V experimentální části jsou v souboru sledované pouze ženy v průměrném věku 

26,1 let. Ženy mají v průměru asi 2/3 síly mužů. Nejmenší rozdíl je u těch svalových 

skupin, které jsou v životě nejvíce používané a zapojené. Svalstvo u žen tvoří v průměru 

33% tělesné hmotnosti oproti 40% u mužů. Nejméně se ženy mužům silou i objemem 

svalstva přibližují na pažích, naopak nejvíce se přibližují na dolních končetinách. Dívky 

dosahují maximální svalové síly hned po pubertě, tj. asi v 16 letech, do 30 let se síla 

udržuje na poměrně značné výši a dále pak pozvolna klesá. (Stackeová, 2004)

Maximální svalová síla (MVC - Maximal Voluntary Contraction) je 

významným ukazatelem svalové funkce. Z anatomického hlediska závisí svalová síla na 

řadě faktorů. Jedním z nich je počet svalových vláken. Čím je ve svalu více vláken, tím 

větší sílu může sval vyvinout. Dále svalová síla závisí na délce svalu. Obecně lze říci, 

že čím delší je sval, tím větší sílu je obvykle schopen vyvinout. Síla svalu je také závislá 

na počtu aktivovaných motorických jednotek a v neposlední řadě svalová síla je 
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výsledkem působení elastické složky svalu a šlachy. Silové působení v místě úponu 

šlachy není výsledkem pouhé kontrakce vyvolané interakcí molekul aktinu a myozinu, 

ale je i důsledkem napětí elastických složek svalu a šlachy. Elastická síla roste 

nelineárně a její přírůstek je největší při maximálním protažení svalu. (Dylevský, Ježek, 

2004)

3.1 Svalová únava, regenerace

Ve fyziologii se únavou rozumí snížená odpověď tkáně na podnět stále stejné 

intenzity, nebo nutnost použití silnějšího podnětu k získání normální odpovědi tkáně. 

(Kohlíková et al., 2005). Svalovou únavu vyvolá dlouhá a silná nebo opakovaná svalová 

kontrakce. Stupeň únavy odpovídá snížení zásob glykogenu, zvýšené hladině kyseliny 

mléčné, sníženou pH ve tkáni a změně prokrvení (Rokyta et al., 2008).

Existuje únava periferní (místní), která je zapříčiněna změnami v jednotlivých 

svalech, a únava centrální, která pramení ze snížené funkce buněk centrálního 

nervového systému a hodnotí se obtížně. (Stackeová, 2004)

Podle rychlosti nástupu svalové únavy se rozlišuje únava „rychlá“ a únava 

„pomalá“. Rychle vznikající únava ve svalu je dána především nadprodukcí kyseliny 

mléčné při převažujícím anaerobním způsobu fyzické práce, mezi které MVC patří. 

Dochází ke snížení možnosti další tvorby ATP a CP glykolyticky. Dále acidóza 

způsobuje změny elektrochemické a dochází k zhoršeným podmínkám pro vznik 

akčního svalového potencionálu. Projevem těchto změn je zhoršení kvantitativní i 

kvalitativní svalové kontrakce. Při přerušovaném zatížení, kdy kyselé metabolity jsou 

krví průběžně odplavovány z pracujících svalů, nedochází k útlumu glykolýzy a 

limitujícím faktorem únavy je kritický pokles glykogenových zásob. (Kohlíková et al., 

2005) Podobně i Stackeová (2004) dělí mechanismy zotavení na průběžné, které 

probíhají již při sportovní činnosti, a následné, které probíhají po skončení zatížení. 

Svalová únava je signálem pro přerušení práce, než dojde k úplnému vyčerpání 

a případně k poškození svalu. Tento signál má však značnou rezervu, takže při dalším 
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pokračování v práci se sice svalová únava zvyšuje, ale sval se ještě nepoškodí. Odolnost 

proti svalové únavě se dá zvyšovat tréninkem, při němž sval postupně přizpůsobuje svůj 

metabolizmus zvýšené zátěži. (Rokyta et al., 2008)

V průběhu zotavení dochází k obnovení energetických zdrojů, obnovení 

homeostázy a úpravě regulačních a koordinačních mechanismů. Rychlost a kvalita 

regenerace ovlivňuje charakter předchozího zatížení, jeho intenzita, časová délka a 

charakter odpočinku. (Stackeová, 2004)

4 VYMEZENÍ CÍLE, FORMULACE HYPOTÉZ A 

VÝZKUMNÝCH OTÁZEK

4.1 Cíl diplomové práce

Cílem práce je analyzovat efekt epikondylární pásky a tapu na svalovou sílu 

stisku ruky pomocí ručního dynamometru ve třech polohách zápěstí. A to ve 

střední, palmární a dorzální flexi zápěstí. 

4.2 Hypotézy

1. Zvýšení maximální svalové síly stisku ruky při použití epikondylární pásky než bez 

ní.

2. Zvýšení maximální svalové síly stisku ruky při použití tapu než bez něj.

3. Největší svalová síla bude ve středním, nulovém postavení zápěstí.
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4.3 Výzkumné otázky

 Má epikondylární páska vliv na maximální svalovou sílu stisku ruky? 

 Má aplikace tapu vliv na maximální svalovou sílu stisku ruky?

 Má vliv pozice zápěstí na svalovou sílu stisku ruky?

5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

5.1 Metodika výzkumu

Praktická část zahrnuje experiment, jenž poukazuje na maximální izometrickou 

svalovou sílu (MVC - Maximální volní kontrakce, MVIC - Maximal Voluntary 

Isometric Contraction) stisku ruky dominantní horní končetiny ve třech podmínkách –

bez pomůcky, s epikondylární páskou a s tapem. Současně se u všech podmínek mění i 

poloha zápěstí, které jsou opět tři, a to střední, dorzální a palmární flexe zápěstí. 

Jednotlivé polohy zápěstí jsou v maximálně možném rozsahu, kterého je daný jedinec 

schopen. 

5.1.1 Sledovaný soubor

Experimentu se účastnilo 10 probandů z řad studentů ve věkovém rozmezí 24 -

29 let (průměrný věk 26,1 let). Skupinu tvořily ženy. Experimentu se účastnily 

dobrovolně, byly předem seznámeny s průběhem studie a před provedením podepsaly 

informovaný souhlas (viz. Příloha č. 1.). Testované osoby nesměly vykazovat známky 

únavy, svalového zatížení, bolesti, postižením krční páteře a červilo-thorakálního

přechodu, nadměrného stresu, onemocnění (nervového, svalového, nervosvalového) či 
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alergii na tapovací pásku nebo náplast. Výše uvedené podmínky byly ověřovány formou 

dotazu. Účastníkům studie bylo před měřením doporučeno, aby se vyhýbali jakékoliv 

aktivitě, která by vedla k přílišné zátěži horní končetiny. 

Pro měření byla zvolena dominantní horní končetina (z důvodu častějšího 

výskytu onemocnění na této končetině). Ve sledovaném souboru probandů byla jako 

dominantní končetina dvakrát levá a osmkrát pravá horní končetina.

Celá práce má souhlas etické komise FTVS UK, která byla schválena dne 15. 3. 

2010 pod jednacím číslem 075/2010 (viz. Příloha č. 2.)

5.1.2 Měřící zařízení

V experimentu byl použit pro měření svalové síly 

ruční dynamometr Grip D T.K.K. 5401 (Obr. č. 1). Tento 

přístroj byl vypůjčen z laboratoře zátěžové diagnostiky od 

Ing. Vodičky na FTVS UK. Použití dynamometru, 

nastavení polohy paže probandů a aplikace epikondylární 

pásky a tapu bylo provedeno pod dohledem vedoucí práce 

Mgr. Kaczmarské PhD. Dynamometr byl nastaven podle 

přiloženého návodu výrobce.

Epikondylární páska firmy „Snížek ortoprotetika“ 

byla zapůjčena od Bc. Červeného, vyučujícího oboru 

ortotik – protetik na katedře fyzioterapie. (Obr. č. 2.)

Tapovací pevná páska byla zakoupena přes obchodní 

sítě v ČR. Byla zvolena jednoduchá pevná páska o šíři 4 cm 

Obrázek 2 Ruční dynamometr

Obrázek 3 Epikondylární 

páska

Obrázek 4 Tapovací páska
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značky Strappal. (Obr. č. 3) Aplikace tapu vychází z publikace Taping Techniques -

principles and practice od Macdonald (2004). 

Naměřené polohy a úhly v jednotlivých kloubech probandů byly hodnoceny 

pomocí plastového goniometru. Průměrná hodnota úhlu v ramenním kloubu pro abdukci

byla 32,50 (± 7,92) a pro flexi 230 (± 9,49). Průměrná hodnota flexe v loketním kloubu 

byla 1120 (± 6,32) a v zápěstí byla tato hodnota pro palmární flexi 510 (± 14,68) a pro 

dorzální flexi 49,50 (± 9,85). Naměřené hodnoty úhlů u všech probandů jsou uvedeny 

v příloze č. 3. 

5.1.3 Provedení experimentu

Experiment byl prováděn v prostorách FTVS UK. Měření předcházelo krátké 

rozcvičení paží. Proband byl usazen na výškově nastavitelnou židli bez opěradla, do 

zkorigovaného sedu (Brugger sed). Neměřená horní končetina byla volně spuštěná.

Horní dominantní končetina probanda byla opřena o polohovatelné lehátko s pevnou 

opěrnou deskou pod předloktím. Goniometrem se naměřily jednotlivé úhly v ramenním 

a loketním kloubu, které byly zaznamenány. Před tím obdržel proband pokyn: „Opřete 

si ruku tak, jako byste seděli u stolu a chtěli psát perem nebo pracovat s myší“. 

Předloktí se ale nacházelo ve středním postavení, tedy nebylo ani v pronaci ani v 

supinaci. Proband držel v ruce dynamometr. Aby se vyloučila samotná váha přístroje, 

byl podepřen ve střední poloze. Pro vyloučení zpětné vazby z naměřených hodnot se 

proband během měření nedíval na displej dynamometru. 

Pro měření byly stanoveny následující podmínky:

- bez pomůcky,

- s upevněnou epikondylární páskou,

- s aplikovaným pevným tapem. 

Při každém měření se měnila poloha zápěstí, a to střední, dorzální a palmární 

flexe zápěstí v maximálních rozsazích, kterého byly probandi schopni.
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Epikondylární páska byla aplikována dle

doporučení po osobní konzultaci u Bc. Červeného, kdy 

umístění peloty bylo co největší plochou nad svalovými 

bříšky extenzorů zápěstí. Svalová bříška byla palpačně 

vyhledávána testujícím při provedení dorzální flexe 

zápěstí probandem. (viz. Obr. 4.) Tlak upevnění pásky 

byl takový, aby byl probandovi příjemný a zároveň i 

účinný tak, aby se svaly dostatečně „opíraly“ o pelotu.

Aplikace pevného tapu byla vedena tak, že její 

podélná osa byla orientována kolmo (napříč) na svalová 

vlákna extenzorům zápěstí. Aplikace byla provedena 

dvojím otočením pásky přes svalová bříška. Jedno 

otočení bylo lepeno jednou páskou, druhé otočení 

druhou páskou. Druhý tape byl veden laterálně od 

prvního, ale jejich okraje se mírně překrývaly. Pro tuto 

aplikaci jsem vycházela z knihy Taping Techniques -

principles and practice od Macdonald (2004), kde je 

popsána přesná aplikaci tapu při diagnóze epikondylitis 

lateralis. Při lepení pásky se používá tlak palce 

testujícího druhé ruky na měkkou tkáň (Obr. č. 5) a 

jako známkou správného nalepení uvádí citovaná kniha 

vytvoření vrásky, rýhy na kůži předloktí (Obr. č. 6). 

Samotná maximální izometrická kontrakce byla 

provedena třikrát v každé poloze zápěstí v trvání 5 

sekund. Poté následovala nejméně 5 minutová přestávka pro odpočinek a maximální 

vyloučení únavy. Mezi změny podmínek při měření byla zařazena přestávka v délce 

nejméně 15 minut. Jednotlivá měření maximální svalové síly byla provázena hlasitou 

slovní podporou.

Obrázek 5 Vyhledávání svalových 

bříšek

Obrázek 7 Ukázka aplikace 

tapu

Obrázek 6 Upevnění tapu
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5.1.4 Analýza a zpracovávání dat

Naměřené hodnoty byly zpracovány statisticky. Jednotkou, ve které byly 

hodnoty maximální svalové síly měřeny, je kg/cm2. (1N = 0,01 kg/cm2) Dané hodnoty 

byly zaneseny pro přehlednost do tabulky v programu MS Excel. Samotná izometrická 

kontrakce byla naměřena třikrát v každé poloze zápěstí a z těchto hodnot byl u všech 

probandů spočítán průměr a směrodatná odchylka. (viz příloha č. 4 - 6). Pro další 

analýzu byly použity tyto průměrné hodnoty pro každého probanda. Pro statistické 

hodnocení byla použita jednocestná analýza rozptylu pro opakovaná měření (One Way 

ANOVA for Repeated Measures). Tato analýza byla provedena pro hodnocení vlivu 

pomůcky v jednotlivých polohách a pro hodnocení vlivu polohy při aplikaci 

jednotlivých pomůcek. Při signifikantním výsledku byla následně 

provedena mnohočetná porovnání metodou Holm-Sidak pro ozřejmění vlivu 

jednotlivých faktorů. Výše popsaná statistická analýza byla provedena v programu 

SigmaStat 3.1.

Naměřené hodnoty i výsledky jsou pro lepší orientaci a přehlednost převedeny do 

grafů v programu Excel, které najdete v přílohách. 

Jako doplněk ke statistickému zpracování jsem k výsledkům přidala subjektivní 

hodnocení probandů k aplikovaným pomůckám. Probandům byla položena otázka, a to 

která pomůcka byla pro ně příjemnější při dané aplikaci a případně z jakého důvodu. 

Výsledky jsou shrnuty do tabulky č. 5 v kapitole Výsledky.

5.1.5 Rozsah platnosti

Podstatou magisterské práce je experiment, který ozřejmí svalovou sílu stisku 

ruky dominantní končetiny při použití epikondylární pásky a tapu ve třech různých 

polohách zápěstí. Výsledky práce mohou být využity v oboru fyzioterapie, a to jak 

v praxi, tak i jako teoretický podklad pro další možné pokračování vědeckého výzkumu. 

Experimentu se zúčastnilo pouze 10 jedinců v konkrétní věkové hranici a 

ženského pohlaví, proto nelze výsledky a úvahy zobecňovat na širší populaci. 
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Výsledky experimentu mohly být nepochybně dále ovlivněny řadou faktorů, 

jako je např. svalová únava, velikost tlaku při aplikaci epikondylární pásky nebo tapu a

jejich umístění, teplota v místnosti aj.

5.2 Výsledky

5.2.1 Vliv pomůcky

Pro jednotlivé polohy byly sledovány vždy 3 skupiny dat odpovídající 

jednotlivým pomůckám. Výsledek testu ANOVA pro ověření vlivu pomůcky NENÍ 

SIGNIFIKANTNÍ v žádné poloze. Rozdíl mezi skupinami není dost velký na to, aby se 

mohl vyloučit náhodný vznik. Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 1.

Vliv pomůcky (bez pomůcky, epikondylární pásky, tapu) v 1. podmínce, kterou je 

střední poloha zápěstí, není statisticky významný, není signifikantní. 

Vliv pomůcky v 2. podmínce, v dorzální flexi zápěstí je hodnota p = 0,589. Je 

tedy opět statisticky nevýznamný. 

Jako 3. podmínka je poloha zápěstí v maximální palmární flexi daného jedince. I 

v tomto případě je vliv pomůcky statisticky nevýznamný. 

Tabulka 1 Výsledky testu ANOVA pro hodnocení vlivu pomůcky

Poloha zápěstí Hodnota testové 

statistiky F

Hodnota p Statistická 

významnost

Střední poloha F = 0,792 p = 0,468 ne
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Dorzální flexe F = 0,551 p = 0,589 ne

Palmární flexe F = 0,940 p = 0,409 ne

5.2.2 Vliv polohy zápěstí

Pro jednotlivé pomůcky byly sledovány vždy 3 skupiny dat odpovídající 

jednotlivým polohám zápěstí. Výsledek ANOVA pro ověření vlivu polohy zápěstí je 

SIGNIFIKANTNÍ pro jednotlivé pomůcky. Poloha zápěstí má výrazný vliv na MVC 

svalů předloktí. Rozdíl mezi skupinami je takový, než aby mohl vzniknout náhodně. 

Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 2.

Vliv polohy zápěstí za 1. podmínky – bez pomůcky, je statisticky významný, 

signifikantní.

Vliv polohy zápěstí za 2. podmínky – s epikondylární páskou, je také statisticky 

významný.

Jako poslední byla hodnocena MVC za 3. podmínky, kterou je užití tapovací 

pásky. I zde je výsledek statisticky významný. 

Tabulka 2 Výsledky testu ANOVA pro hodnocení vlivu polohy zápěstí

Použitá pomůcka Hodnota testové 

statistiky F

Hodnota p Statistická 

významnost

Bez pomůcky F = 23,052 p = < 0, 001 ano
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Epikondylární páska F = 26,581 p = < 0, 001 ano

Tape F = 26,689 p = < 0, 001 ano
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5.2.3 Mnohonásobné porovnávání

Následným mnohonásobným porovnáním se ukázalo, že rozdíl je

SIGNIFIKANTNÍ pro palmární a dorzální flexi proti střední poloze. Ale NENÍ

SIGNIFIKANTNÍ pro palmární flexi proti dorzální flexi a to za všech podmínek. Přesné 

hodnoty p jsou uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka 3 Výsledek mnohonásobného porovnávání metodou Holm-Sidak

0 X PF 0 X DF DF X PF

Bez pomůcky p = 0,00000528 p = 0, 0000587 p = 0,261

Epikondylární páska p = 0,00000377 p = 0,0000100 p = 0,631

Tape p = 0,00000348 p = 0,0000105 p = 0,589

Legenda: PF - palmární flexe, DF - dorzální flexe, 0 - střední poloha zápěstí; 

označení tučně - signifikantní výsledek
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5.2.4 MVC ve stření poloze

Aby mohla být potvrzena hypotéza č. 3, tj. že největší svalová síla stisku ruky bude 

naměřena ve středním, tedy nulovém postavení zápěstí, přikládám tabulku 

s naměřenými hodnotami maximální svalové kontrakce v jednotlivých polohách zápěstí. 

Z tabulky je zřejmé, že největší dosažené hodnoty u všech probandů jsou naměřeny ve 

střední poloze. Vliv polohy zápěstí na maximální svalovou sílu zápěstí byl potvrzen již 

výše při statistickém hodnocení.

Přehled průměrných maximálních hodnot svalové síly se směrodatnou odchylkou u

jednotlivých poloh zápěstí je uveden v tabulce č. 4. Hodnoty síly jsou v jednotkách 

kg/cm2 a jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Hodnoty u všech probandů jsou 

v příloze č. 4.

Tabulka 4 Hodnoty MVC (kg/cm2) v jednotlivých polohách zápěstí

Bez pomůcky Epikondylární 

páska

Tape

Střední poloha

28,80

5,94290634

28,38

5,360879

29,33

6,238388

Dorzální flexe

18,96 

5,426352

18,04

4,659751

18,79

4,546408

Palmární flexe

16,77

4,619064

17,21

3,848546

17,83

3,52812334

Legenda: označení kurzívou - směrodatná odchylka
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5.2.5 Subjektivní hodnocení pomůcek

Jak jsem uvedla již výše, přidala jsem subjektivní hodnocení probandů 

k aplikovaným pomůckám jako určitý doplněk ke statistickému hodnocení.

Z následující tabulky pak vyplývá, že pozitivní subjektivní hodnocení mluví

ve prospěch tapovací pásky. Kladně ji hodnotilo 7 probandů z 10. Negativně byla 

hodnocena epikondylární páska. Probandi nejčastěji uváděli nepříjemný velký tlak, 

který epikondylární páska způsobovala.

Tabulka 5 Subjektivní hodnocení pomůcek

Proband Epikondylární 
páska Tape

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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5.2.6 Výsledky z pohledu stanovených hypotéz

Hypotéza č. 1. - zvýšení maximální svalové síly stisku ruky při použití epikondylární 

pásky než bez ní se nepotvrdila. Vliv pomůcky se statisticky nepotvrdil. Hodnota p byla 

větší než 0,05, tedy je nevýznamná. 

Hypotéza č. 2. - zvýšení maximální svalové síly stisku ruky při použití tapu než bez něj 

nebyla potvrzena. Hodnota p je větší než 0,05, je tedy statisticky nevýznamná. 

Hypotéze č. 3. - největší svalová síla stisku ruky bude ve středním, nulovém postavení 

zápěstí byla potvrzena. Největší naměřené hodnoty MVC jsou ve střední poloze, a to za 

všech podmínek. Vliv polohy je signifikantní pro dorzální flexi vůči střední poloze a 

také pro palmární flexi vůči střední poloze. To potvrzuje hodnota p = > 0, 001.
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6 DISKUSE

Ve své diplomové práci jsem se zabývala vlivem polohy zápěstí a vlivem 

pomůcky (epikondylární pásky a tapu) na maximální svalovou sílu stisku ruky měřeném 

ručním dynamometrem. Na tomto místě se pokusím o shrnutí získaných výsledů 

týkajících se obou vlivů (podmínek).

Vliv polohy zápěstí na maximální sílu stisku je signifikantní. Poloha zápěstní má 

výrazný vliv na sílu stisku pro jednotlivé pomůcky. Mnohonásobné porovnávání vlivu 

polohy ukázalo signifikantní vliv pro palmární a dorzální flexi proti střední poloze.

Studie potvrdila hypotézu, že největší svalová síla stisku ruky je ve střední 

poloze zápěstí. V ostatních polohách (PF,DF) jsou naměřené hodnoty svalové síly 

oproti střední poloze menší, snížené. Tento výsledek potvrzuje teorii, že poloha zápěstí 

a tím délka svalu má vliv na výslednou svalovou sílu stisku ruky. Svalová síla je závislá 

na množství vytvořených aktino-myozinových komplexů a ty jsou závislé na délce 

svalu. Při kratší či delší délce svalu síla klesá, protože se sníží počet aktino-

myozinových komplexů. (Otáhal, 2003)

Ve středním postavení zápěstí působí svaly předloktí a ruky v koaktivaci, 

kokontrakci, a ne jen ve vztahu agonisticko-antagonistickém. (Véle, 2006)

Vliv na svalovou sílu může mít i membrána interossea, která spojuje ulnu s 

radiem. Upínají se do ní hluboké předloketní svaly. Ve střední poloze je membrána 

interossea napjatá, tím ovlivňuje i délku svalů předloktí a ty ovlivňují sílu stisku.

V polohách rotací předloktí (pronaci, supinaci) je memrana interossea uvolněná. 

(Dylevský, 2009)

Bylo zjištěna, že v polohách pronace a supinace předloktí tendují extenzory 

zápěstí k rotaci. Připomínám zde studii Bremera et al. (extenzor carpi radialis longus a 

brevis při přímé elektrické stimulaci naznačují, že oba mohou generovat malý supinační 

moment, když je předloktí otočeno dolů, a významnější pronační moment, když je 

předloktí obráceno nahoru, zejména při ohnutém lokti). Tato aktivita extenzorů však 

nebyla prokázána ve střední poloze zápěstí. To může být dalším možným důvodem, 

proč byla největší svalová síla naměřena ve střední poloze, protože svaly předloktí

plnily svoji hlavní funkci. (Bremer et al., Nathan in Oatis, 2009) 
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Kromě svalů uložených blízko k předloktí, mají na svalovou sílu stisku vliv i 

svaly vzdálené. Například dolní fixátory lopatek ovlivňují stabilizační funkci předloktí 

(Kolář, 2009) a jak zmiňuje Véle (2006) ke správné, efektivní aktivitě periferních částí 

těla je nezbytná správná aktivita posturálního, osového orgánu. Celé měření bylo 

provedeno v posturálně méně náročné poloze, a to sedu. 

Samotné použití dynamometru není nejcitlivější metodou hodnocení svalové 

aktivity. Tou je především elektormyografie. Původní myšlenka při sestavování 

metodologie diplomové práce bylo použití elektromyografie, ale po konzultaci s MUDr. 

Pánkem, se od tohoto záměru ustoupilo. Důvodem byla nemožnost, nebo spíše 

komplikovaná aplikace elektrod na bříška sledovaných svalů pro místo upevnění 

epikondylární pásky a tapu. Elektrody by byly přikryty pod pomůckami a výsledné 

hodnoty by byly zřejmě zkreslené a nepřesné. 

Pro měření byl použit ruční dynamometr, měřena byla maximální izometrická 

svalová síla stisku ruky. Počet opakování a délka kontrakce byly uváženy a stanoveny 

na základě prostudovaných studií. Pro výpočet průměrných naměřených hodnot byl 

stanoven počet opakování úkonů na 3. Protože maximální svalová kontrakce vrcholí po 

4 až 6 sekundách, zvolila jsem pro své měření délku kontrakce v rozsahu 5 sekund 

(Bialocerkowski, Grimmer, 2003)

Délka pauzy mezi kontrakcemi pro odpočinek byla ve studiích většinou kratší. 

Pohybovala se většinou v rozsahu několika sekund. Po konzultaci s MUDr. Pánkem

jsem se rozhodla pro minimální čas odpočinku v rozsahu 5 minut a mezi změnami 

podmínek až v délce 15 minut tak, aby byla maximálně vyloučena svalová únava.

Při jednotlivých měřených kontrakcích byl daný proband vždy slovně 

povzbuzován, protože bylo zjištěno, že slovní povzbuzování má pozitivní vliv na 

zvýšení svalové síly. 

V experimentu byla použita epikondylární páska (Snížek ortopedik) a pevná 

tapovací páska značky Strappal. Epikondylární páska byla z pevného materiálu 

s pevnou pelotou, kterou se přikládala na svalová bříška extenzorů zápěstí po 

konzultaci.

Tape byl aplikován dle instrukce Macdonald (2004), který je na podobném 

principu jako technika aplikace epikondylární pásky u epikondylitidy.
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Studie, z kterých jsme vycházela, prokázaly vliv na svalovou tkáň právě u pevné 

pásky, která byla pevně aplikována na povrch kůže napříč na svalová vlákna. (Tobin a 

Robinson, 2000). To bylo také hlavním důvodem, proč jsem zvolila použití pevného 

tapu. V této studii měl tape na svalovou tkáň inhibiční vliv. Musím ale připomenout, že 

hodnoty byly měřeny pomocí EMG, tedy mnohem jemnější, citlivější metodou měření 

svalové aktivity. 

Dalším důvodem, proč jsem zvolila pevný tape s pevným tlakem při upevnění 

byl ten, že při povrchové aplikaci tapu, bez velkého tlaku pásky, nebyl zjištěn žádný 

vliv na sval. (Alexander, McMullan, Harriso, 2008). 

Asi nejvíce problematická je velikost tlaku, s jakou se pomůcka upevní. 

V instruktáži mě Bc. Červený zdůraznil, že při aplikaci epikondylární pásky musí být

tlak takový, aby se sval o pelotu pásky opřel. Proband tedy měl by mít pocit „opření“ 

svalu o pelotu pásky. Aplikace obou pomůcek by však neměla bránit krevní cirkulaci, 

tedy neměla by vytvářet ischémii periférie a způsobovat bolest. Aplikace tapu byla 

podle Macdonald (2004), kdy tlak byl takový, že se na kůži vytvořila vráska, rýha. 

Ve studii Jefarina, Demneha a Tysona (2009) se svalová síla bezbolestného 

stisku při použití epikondylární pásky zvýšila. Hodnoceni byli ale nemocní jedinci. 

Naopak ve studii Knebla (1999), která proběhla u zdravých jedinců, byly naměřené 

hodnoty svalové síly s pomůckou výrazně zhoršené než bez pomůcky. V případě mé 

studie jsou výsledky beze změny, tedy nedošlo ke zlepšení ani ke zhoršení vlivu 

pomůcky na svalovou sílu při stisku ruky.

Přesto při bližším prostudování naměřených hodnot u podmínky tapu jsou 

hodnoty rozdílné – vyšší, oproti stavu bez pomůcky i s epikondylární páskou. Vliv 

pásky se přesto statisticky nepotvrdil. Důvodem neprokázání účinku pomůcky může být 

malý počet probandů.

Moje studie tedy nepotvrdila hypotézu, že při aplikaci pomůcky (pásky, tapu) se 

zvýší MVC. Statistické hodnoty nebyly signifikantní, a to při všech polohách zápěstí. 

Jako velmi významné, signifikatní, se ukázal vliv polohy zápěstí u všech použitých 

pomůcek. Z mnou naměřených hodnot lze dovozovat, že poloha předloktí ovlivňuje sílu 

stisku - svalovou sílu. Víme-li, že při TL je síla stisku menší, měla by při léčení 

syndromu TL, resp. při jeho prevenci být aplikována komplexní léčba celého osového 
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orgánu, protože poloha zápěstí je rozhodující pro sílu stisku. Jinými slovy řečeno, 

poloha zápěstí a tím i svalová síla stisku je ovlivněna již výše zmíněnými vzdálenými 

strukturami pohybového aparátu (postavení ramenního pletence, aktivita dolních 

fixátorů lopatek, celková poloha těla, postavení krční páteře). Z toho je možné usuzovat, 

že v rámci onemocní TL, jak pro jeho vznik tak terapii, může rozhodovat poloha 

kteréhokoliv z uvedených segmentů. Podstatné je tedy řešit nevhodnou ergonomii a 

polohu těla při vyvolávající činnosti. V tomto kontextu se daleko efektivnější jeví 

terapie komplexní spočívající v úpravě pohybových stereotypů a ergonomie, které by 

předcházely- optimalizovaly zatížení předloktí.

Subjektivní hodnocení, možná překvapivě, dopadlo lépe pro aplikaci tapu. Tape 

byl hodnocen jako přilnavější, méně omezující, ne tolik tvrdý jako epikondylární páska. 

Naopak nevýhodou tapovací pásky je nutnost asistence při její aplikaci, možná

alergická reakce a bolestivost při odstraňování (tahání za ochlupení). Epikondylární 

páska byla hodnocena jako pevná, nepříjemná. Naopak její výhoda je v její aplikaci bez 

asistence a cenová dostupnost. Na základě tohoto hodnocení by pro příště byla vhodná 

depilace ochlupení případně podkladový materiál pod tape pro snížení obtížného 

odstraňování. Důvod, proč jsem nepřikročila k zmíněné depilaci, byla snaha zachovat 

stejné podmínky pro obě pomůcky.

Diskusi by měla být podrobena ještě vhodnost zvolené metodologie. 

Použití dynamometrie pro měření svalové síly stisku ruky při různých polohách 

zápěstí a při použití různých pomůcek je jistě přínosné, nicméně získané výsledky 

měření mohou být ovlivněny řadou faktorů. 

Pokud jde o sledovaný soubor, je třeba konstatovat, že byl stejnorodý. Probandi 

byly jen zdravé ženy, studentky a jejich počet byl malý. Jistě hodnoty naměřené u 

mužů, starších a případně s určitou diagnózou, by byly jiné. Zajímavé by jistě bylo 

zjišťovat i vliv výživy, pracovního zařazení či vliv zevního prostředí. Zda by byl rozdíl 

naměřených hodnot mezi polohami zápěstí, či by byly rozdílné výsledky u vlivu 

pomůcky, je těžko hodnotitelé a mohlo by to být předmětem dalšího výzkumu.
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7 ZÁVĚR

Cílem teoretické části této práce byla sumarizace základních poznatků a 

nastínění problematiky o onemocnění epikondylitis lateralis. Základní otázky 

etiopatogeneze a léčby TL nejsou stále ještě uspokojivě zodpovězeny a jsou předmětem 

dalšího zkoumání.

V konzervativní léčbě TL se používá epikondylární páska a tape. V praktické 

části byl proveden experiment na zjištění vlivu, efektu epikondylární pásky a tapu na 

maximální svalovou sílu stisku ruky v různých polohách zápěstí. Testované byly zdravé 

osoby. Tímto experimentem jsem se snažila přispět k zpřesnění efektu těchto pomůcek 

u léčby TL. 

Výsledky experimentální části byly velmi významné pro vliv polohy zápěstí na

maximální svalovou sílu stisku pro všechny pomůcky. Na základě tohoto můžeme 

usuzovat na vliv polohy zápěstí, paže ale i dalších segmentů pohybového aparátu na 

vzniku onemocnění TL. Proto i v rámci prevence a terapie by měla být podstatná část 

věnována k úpravě pohybových stereotypu a ergonomie. 

Výsledky pro vliv pomůcky (epikondylární pásky a tapu) nejsou signifikantní. 

Neprojevil se vliv pomůcky na sílu stisku u všech poloh zápěstí. Jeden z možných 

důvodů může být malý počet probandů. Proto se tato práce může stát základem pro další 

rozšířené zkoumání za podobných či odlišných podmínek. 

Extenzor carpi radialis longus a brevis při přímé elektrické stimulaci naznačují, že oba 

mohou generovat malý supinační moment, když je předloktí otočeno dolů, a 



70

významnější pronační moment, když je předloktí obráceno nahoru, zejména při 

ohnutém lokti.

8 SEZNAM ZKRATEK

ANOVA - analýza rozptylu

CB - cerviko brachiální

DF - dorzální flexe

EMG - elektromyografie

FT – fyzikální terapie

HK - horní končetina

LHK - levá horní končetina

m. - musculus

MR - magnetická rezonance

MVC - Maximální volní kontrakce

MVIC - Maximal Voluntary Isometric Contraction

p - p-value, p-level 

PF - palmární flexe
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PHK - pravá horní končetina

RTG - rentgenové vyšetření

st. - stupně

TL - tenisový loket

USG - ultrazvukové vyšetření

VAS – vizuální analogová škála
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