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Abstrakt 

Epikondylitidy v oblasti lakťového kĺbu postihujú asi 2 percenta populácie a sú druhou 

najčastejšou entezopatiou. Cieľom výskumu bolo porovnať úspešnosť dvoch rôznych 

liečebných postupov. Prvý liečebný postup zahŕňal kinezioterapiu a liečbu rázovými vlnami, 

druhý zahŕňal prostriedky fyzikálnej terapie okrem liečby rázovými vlnami. Súbor tvorilo 60 

pacientov s epikondylitidou (priemerný vek 45,13 rokov, SD 8,88, min. 28, max. 66), ktorí 

boli rozdelení do dvoch skupín (n=30) podľa použitého liečeného postupu. Pre zhodnotenie 

intenzity bolesti bola využitá Vizuálna analógová stupnica (VAS) a meranie sily stisku ruky 

bolo hodnotené ručným dynamometrom. Výsledky boli hodnotené ANOVA, MANOVA 

štatistickou analýzou. Výsledky potvrdzujú, že obe použité liečebné metódy mali pozitívny 

efekt na hladine štatistickej významností p<0,0001. Vzájomne porovnanie svedčilo o tom, že 

kinezioterapia s liečbou rázovými vlnami má 3-násobný vyšší vplyv na odozvu bolesti, až 4-

násobný vyšší vplyv na zlepšenie stisku ruky, oproti iným prostriedkom fyzikálnej terapie, 

ktorá nezahŕňala rázové vlny. 

 

Kľúčové slova: Epikondylitida. Entezopatia. Fyzioterapia. Rázové vlny. 

 

Abstract 

Epicondylitis in the elbow area affects approximately 2% of the population and is considered 

to be the second most frequent entezopathy. The aim of the presented study was to evaluate 

subjective, objective outcomes and social and working consequences of the two various 

treatment modalities. The first treatment method included kinesio- and extracorporeal shock 

wave- therapy, the second one consisted of physical therapy except shock wave therapy. The 

subjects were 60 patients with epicondylitis (mean age 45,13 SD 8,88, min. 28, max. 66) 
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divided into two groups (n=30) based on used treatment method. The evaluation of the 

efficacy of the treatment was based on the selfassessment of the pain in the arm in workload, 

on the increase of the hand grip. Visual Analogue Scale (VAS), measurement of the hand grip 

were used for the assessment. The data statistical analysis was based on ANOVA, MANOVA 

tests. The results showed the both treatment methods had positive outcomes on statistically 

significant level p<0,0001. While the inter group comparison showed the kinesiotherapy with 

extracorporeal shock wave therapy have 3 times higher influence on pain assessment, 4 times 

higher increase in the hand grip in comparison with physical therapy without shock waves. 

 

Key words: Epicondylitis. Entezopathy. Physiotherapy. Extracorporeal shock waves. 
 

 

Úvod 

Epikondylitida bola po prvýkrát popísaná Rungerom v roku 1883. Z hľadiska  

patogenetického je podstatou ochorenia neadekvátne zaťažovanie predovšetkým svalov, ktoré 

nie sú na túto zaťaž spôsobilé, resp. nie sú na ňu adaptované. V dôsledku nadmernej záťaže 

dochádza k mechanickej mikrotraumatizacii zúčastnených štruktúr – svalových vlákien, 

šliach, ich pošiev i úponov, a následne zvyšovanie svalového tonusu. Dlhodobo zvýšený 

svalový tonus vedie k preťažovaniu svalových úponov, následne dochádza k lokálnej svalovej 

ischémií a acidóze, ktorá spolu s chronickou mikrotraumatizáciou vedie k fibroplastickej 

degenerácií svalového tkaniva (Gilbertova, Matoušek, 2002). V dnešnej dobe neustále stúpa 

počet pacientov s týmto ochorením. Nemalý podiel na vznik ochorenia má aj dnešný spôsob 

života. Technické vymoženosti spôsobili zmenu životného štýlu. Dominuje neprimerané 

pracovné alebo športové zaťaženie, čo vedie ku vzniku tohto ochorenia. V rámci 12 krajín 

Európskej únie predstavovali v r. 2001 epikondylitidy lakťov druhé miesto vo výskyte chorôb 

z povolania (Batora, 2005). Keďže postihuje ľudí v produktívnom veku, stáva sa tak 

závažným zdravotníckym a ekonomickým problémom. Liečba rázovou vlnou, známa pod 

skratkou ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) sa okrem neinvazívneho rozrušenia 

obličkových kameňov využíva aj na liečbu ortopedických ochorení napr. epikondylitid 

(Hrazdira, Mornstein, 2004).  Metódu oceňujú najmä ľudia trpiaci úponovými bolesťami 

(Utešená, 2010). Pri terapii rázovou vlnou dochádza k interakcii medzi vysoko intenzívnymi 

zvukovými vlnami a telesnými tkanivami. To vedie k sérii priaznivých účinkov, ako sú 

neovaskularizácia, potlačenie chronických zápalov, stimulácia kolagénu a rozpustenie 

usadenín vápnika. Stimulácia týchto biologických mechanizmov vytvára optimálne prostredie 
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pre hojenie. Extrakorporálna terapia akustickou vlnou je určená k vyvolaniu mikroskopických 

intersticiálnych a extracelulárnych biologických účinkov, ktoré zahrňujú regeneráciu tkaniva. 

V liečbe rázovými vlnami je energia akustickej vlny vedená od bodu vzniku, ktorým je 

generátor akustickej vlny, prostredníctvom vodivého gelu do bolestivých telesných oblastí, 

kde sa aplikuje jej liečebný účinok. Rompe a Maffulli (2007) považujú rázovú vlnu za 

efektívnu pri liečbe entezopatii lakťa za predpokladu dodržania nasledujúcich zásad: terapia 

bude indikovaná u pacientov s trvaním ťažkosti viac než tri mesiace, pravidelne opakovať 

aplikáciu nízkej energie (0,10 – 0,12 mJ/mm2) v týždenných intervaloch, po dobu 3 – 6 

týždňov, 2000 pulzov aplikovať do oblasti epikondylu, aplikácia rázových vĺn musí byť bez 

použitia lokálnej anestézie, zhodnotenie efektu terapie sa odporúča až po 12 týždňoch od 

poslednej aplikácie vzhľadom k navodeniu biologických účinkov liečby. S ohľadom na 

klinické skúseností Nedělku a kol. (2009), túto liečbu odporúčame doplniť strečingom svalov 

predlaktia, najlepšie technikami postizometrickej relaxácie (aspoň 2-krát denne). Natiahnutie 

svalov treba vykonávať vždy pred aj po aplikácií rázových vĺn. Hlavným cieľom výskumu 

bolo porovnať úspešnosť dvoch rôznych liečebných postupov u pacientov s epikondylitídou v 

oblasti lakťového kĺbu. Prvý liečebný postup zahŕňal kinezioterapiu a liečbu rázovými 

vlnami, druhý zahŕňal prostriedky fyzikálnej terapie okrem liečby rázovými vlnami. 

 

Metódy  

Pre dosiahnutie stanoveného cieľa sme si zvolili kvantitatívnu metódu. Výskum bol 

realizovaný formou osobného stretnutia s pacientom. Pri vyplňovaní dotazníka sme využili 

metódu riadeného rozhovoru, pri ktorom sme odpovedali na prípadné nejasnosti a dotazy 

respondentov. Použili sme dotazník obsahujúci otázky na získanie demografických a 

klinických údajov pacienta. Na základe odpovedí sme zhodnotili tieto údaje: vek, pohlavie, 

postihnutá končatina, dominantná končatina, diagnóza, dĺžka ochorenia, terajšia liečba. Pre 

biofyziologické merania sily stisku ruky sme použili štandardizovaný ručný dynamometer 

typu HD – BT, ktorý je založený na meraní sily a dá sa použiť na meranie sily dlane, sily 

prstov a na štúdiu javu únavy svalov. Senzor dynamometra prevádza aplikovanú silu na 

elektrické napätie, ktoré zosilňuje. Napätie je monitorované interfejsom zberu dát a sila je 

zaznamenávaná v jednotkách Newton (N), libra (lb) alebo kilogram (kg). Silu stisku dlane 

sme merali vo vertikálnej polohe senzora, keď bolo rameno ruky kolmé na telo a prsty 

smerovali od tela. Takýmto spôsobom respondenti tlačili prstami na meraciu rukoväť oproti 

tlaku dlane. Rozsah ručného dynamometra bol 0 – 600 N. Citlivosť 0,21 N a presnosť ± 0,6 N 
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(http://www.vernier.cz). Pre zhodnotenie intenzity bolesti sme si vybrali Vizuálnu analógovú 

stupnicu (VAS). 

Výskum bol realizovaný v období január 2011 až február 2012 na Fyziatricko - 

rehabilitačnom oddelení Cumulus s. r. o. Južná trieda č. 7 Košice. Pacienti boli zaradení do 

prieskumu po ich osobnom súhlase. Všetci respondenti označili  intenzitu bolesti na Vizuálnej 

analógovej stupnici pri vstupnom vyšetrení na začiatku liečby a  po  ukončení liečby. Každý 

respondent označil zakrúžkovaním jednu hodnotu intenzity bolesti, ktorá najviac vystihovala 

jeho momentálny stav v pokoji a druhú hodnotu intenzity bolesti, ktorá najviac vystihovala 

jeho momentálny stav pri záťaži hornej končatiny. Všetkým respondentom bola odmeraná sila 

stisku ruky na zdravej a postihnutej končatine pred liečbou a po liečbe. Meranie sme 

prevádzali trikrát za sebou na zdravej končatine a trikrát za sebou na postihnutej končatine. Z 

nameraných údajov sme vypočítali aritmetický priemer sily stisku ruky zdravej a postihnutej 

končatiny. Rozdiel sily stisku ruky zdravej a postihnutej končatiny sme zaznamenávali pred 

liečbou a po jej ukončení. 

Závislosti sledovaných faktorov: terapia rázovými vlnami a kinezioterapia, terapia inou 

fyzikálnou liečbou a subjekt na výsledných odozvách ako bolesť v záťaži a sila stisku sme 

získali z nameraných hodnôt zo štatistickej vzorky dát vo forme dotazníku. Pre ich 

vyhodnotenie sme použili štatistickú metódu, kde vplyv kvalitatívnej premennej na 

kvantitatívnu sme určovali na základe metódy ANOVA. Analýzu rozptylu (ANOVA) sme 

vykonávali porovnávaním priemerných hodnôt niekoľkých základných súborov. Na 

spomínané porovnávanie sme využili analýzu rôznych foriem rozptylu čiastkových  

výberových súborov. Cieľom analýzy bolo zistiť rozdiely priemerných hodnôt závislej 

premennej, pri rôznych obmenách kvalitatívnej premennej, čiže faktora. Keďže sme skúmali 

vplyv viacerých faktorov na hodnoty závislej premennej použili sme multifaktorovú metódu 

ANOVA, takzvaná MANOVA. Pravdepodobnosť α hladinu významnosti, s ktorou sme 

počítali, sme nastavili na 5% a teda spoľahlivosť intervalu resp. konfidenčnú 

pravdepodobnosť (konfidenčný interval) sme použili 95%. Pre zachovanie opakovateľnosti a 

reprodukovateľnosti záverov resp. výsledkov sme použili renomovaný štatistický softvér od 

spoločnosti Q-DAS© a to modul DESTRA© V 10. 

 

Charakteristika súboru 

 Výskumnú vzorkou tvorilo 60 pacientov Fyziatricko - rehabilitačného oddelenia Cumulus s. r. 

o. Južná trieda č. 7 Košice, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili 30 
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pacienti, u ktorých ako liečený postup bola zvolená kinezioterapia a liečba rázovými vlnami. 

Druhá skupina pacientov absolvovala fyzikálnu terapiu, okrem liečby rázovými vlnami. 

Priemerný vek pacientov v prvej skupine bol 46,13 rokov SD ± 8,56 a v druhej skupine bol 

44,13 rokov SD ±9,24. Prvú skupinu tvorili pacienti vo veku min. 34 max. 66 rokov. 

Najpočetnejšou skupinou bola veková kategória od 41 - 50 rokov, kde bolo 11 pacientov 

(37%). Skupina vo veku od 31 - 40 rokov mala 9 pacientov (30%). Skupina vo vekovej 

kategórii od 51 – 60 rokov bola zastúpená 8 pacientmi (28%). Najmenej početnou bola 

veková kategória nad 61 rokov, kde boli 2 pacienti (7%). Druhú skupinu tvorili pacienti vo 

veku min. 28 max. 66 rokov. Vo vekovej skupine do 30 rokov boli 2 pacienti (7%). 

Najpočetnejšou skupinou bola veková kategória od 41 - 50 rokov, kde bolo 12 pacientov 

(40%). Druhou najpočetnejšou vekovou kategóriou od 31 – 40 rokov bola skupina s 9 

pacientmi (30%). Skupina vo vekovej kategórii od 51 – 60 rokov bola so 6 pacientmi (20%). 

Najmenej početnou bola veková kategória nad 61 rokov, kde bol 1 pacient (3%) (Tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1 Rozdelenie pacientov podľa veku 

Vek 1. skupina 2. skupina Spolu 

do 30 rokov 0 2 2 

% 0% 7% 3% 

31 – 40 9 9 18 

% 30% 30% 30% 

41 – 50 11 12 23 

% 37% 40% 38% 

51 – 60 8 6 14 

% 27% 20% 23% 

nad 60 rokov 2 1 3 

% 7% 3% 5% 

SPOLU 30 30 60 

% 50% 50% 100% 

priemerný vek 46 44 45 

 

V prvej skupine malo 23 pacientov (77%) postihnutú pravú a 7 pacienti (23%) ľavú 

končatinu. Pravá končatina bola dominantná u 25 pacientov (83%), 5 pacienti (17%) mali 

dominantnú ľavú končatinu. V druhej skupine malo postihnutú pravú končatinu 23 pacientov 

(77%) a ľavú 7 pacienti (23%). Pravá končatina bola dominantná u 27 pacientov (90%), 3 

pacienti (10%) mali dominantnú ľavú končatinu (Tabuľka 2, 3). 
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Tabuľka 2 Rozdelenie pacientov podľa postihnutia končatiny 

Postihnutá 
končatina 

1. skupina 2. skupina Spolu 

pravá 23 23 46 

% 77% 77% 77% 

ľavá 7 7 14 

% 23% 23% 23% 

spolu 30 30 60 

% 50% 50% 100% 

 

Tabuľka 3 Rozdelenie pacientov podľa dominantnosti končatiny 

dominantná 
končatina 

1. skupina 2. skupina Spolu 

pravá 25 27 52 

% 83% 90% 87% 

ľavá 5 3 8 

% 17% 10% 13% 

spolu 30 30 60 

% 50% 50% 100% 

 

Porovnávali sme úspešnosť rôznych fyzioterapeutických procedúr v odstráneniu bolesti pri 

záťaží. Prvú skupinu tvorili pacienti, ktorí absolvovali liečbu kinezioterapiou a rázovými 

vlnami, druhú skupinu tvorili pacienti liečení inou formou fyzikálnej terapie. Z grafu 1 je 

preukázané, že vplyv kinezioterapie a rázových vĺn je pozitívny, teda ide o zmiernenie bolesti, 

kde priemerná hodnota VAS pri vstupnom meraní bola 5,5 bodov a pri výstupnom meraní 2,7 

bodu.  
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Graf 1 Porovnanie intenzity bolesti pred a po liečbe rázovými vlnami a kinezioterapiou 

 

Graf 2 Porovnanie intenzity bolesti pred a po fyzikálnej terapii 

 

Pozitívny vplyv liečby prostriedkami fyzikálnej terapie, ktorá nezahŕňala rázové vlny, je 

znázornený v grafe 2. Priemerná hodnota intenzity bolesti pri vstupnom meraní pomocou VAS 

bola 5,1 bodu a po ukončení liečby 4,4 bodu.  

 

 V tabuľke 4 sme zobrazili výsledky ANOVA pri analýze vplyvu oboch metód pre zmiernenie 

bolesti. Bol preukázaný štatistický významný rozdiel medzi subjektívnym hodnotením 

pacientmi intenzity bolesti pri výstupnom a výstupnom meraní, pričom štatisticky vhodnejšia 

resp. úspešnejšia liečba sa javí  terapia rázovými vlnami a kinezioterapia. 

 

Tabuľka 4 ANOVA pre bolesť pri záťaži hornej končatiny  
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V oboch sledovaných skupinách sme dokázali štatisticky významné zlepšenie vnímania 

pacientmi intenzity bolesti. Pričom pacienti po absolvovaniu kinezioterapii a liečby rázovými 

vlnami majú subjektívne  viac ako 3-násobne zmiernenie intenzity bolesti oproti pacientom, 

ktorí  v tom samom čase absolvovali len procedúry fyzikálnej terapii. 

 

Ďalším aspektom pozorovania bolo porovnanie úspešnosti rôznych fyzioterapeutických 

procedúr v obnove sily stisku ruky postihnutej končatiny. Prvú skupinu tvorili pacienti, ktorí 

absolvovali liečbu kinezioterapiou a rázovými vlnami, druhú skupinu tvorili pacienti liečení 

inou formou fyzikálnej terapie.  

 

 Graf 3 Porovnanie stisku ruky pred a po liečbe rázovými vlnami a kinezioterapiou 

 

 

 

Graf 4 Porovnanie stisku ruky pred a po fyzikálnej terapii 

  

Z grafu 3 je preukázané, že vplyv kinezioterapie a rázových vĺn je pozitívny, teda ide 
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o zlepšenie stisku ruky. Pozitívny vplyv liečby prostriedkami fyzikálnej terapie, ktorá 

nezahŕňala rázové vlny, je znázornený v grafe 4. 

 

 V tabuľke 5 sme zobrazili výsledky ANOVA pri analýze vstupných a výstupných hodnôt sily 

stisku v oboch sledovaných skupinách. Bol preukázaný štatistický významný rozdiel medzi 

meraním svalovej sily ruky pri vstupným a výstupným meraní a to zároveň u skupiny 

pacientov, ktorí absolvovali razovú vlnu spolu s kinezioterapiou, ako aj pacientov, ktorí 

absolvovali len procedúry fyzikálnej terapie.  Pričom štatisticky vhodnejšia resp. úspešnejšia 

liečba sa javí  terapia rázovými vlnami a kinezioterapia. 

  

Tabuľka 5 ANOVA pre stisk ruky 

 

 

Diskusia  

Najčastejšou príčinou bolesti v lakti je epikondylitida. Radíme ju medzi entezopatie 

postihujúce úpony šliach. Vyskytuje sa nielen u športovcov, ale aj u manuálne pracujúcich. 

Incidencia laterálnej epikondylitidy sa pohybuje v normálnej populácií od 1 – 3% (Koudela a 

kol., 2007). Terapia epikondylitid vyžaduje komplexný prístup, ktorého neodmysliteľnou 

súčasťou je aj fyzioterapia. Fyzioterapia ponuka na vyber veľké množstvo procedúr a metód, 

ktorými vieme pozitívne ovplyvniť túto liečbu. Hlavným cieľom nášho výskumu bolo 

poukázať na široké možnosti využitia fyzioterapie pri liečbe epikondylitid a porovnať 

úspešnosť dvoch rôznych liečebných postupov, ktoré boli aplikované u pacientov. Prvá 

liečebný postup zahŕňal kinezioterapiu a liečbu rázovými vlnami a druhý postup prostriedky 

fyzikálnej terapie okrem rázových vĺn.  
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Podľa Koudelu a kol. (2007) je najčastejší výskyt entezopatii medzi 40. a 45. rokom. Aj v 

našej skupine pacientov práve veková kategória od 41 do 50 rokov mala najpočetnejšie 

zastúpenie  (38%) . Druhou najpočetnejšou skupinou s 30% bola kategória od 31 – 40 rokov. 

Vo veku od 51 do 60 rokov bolo 23% pacientov a vo veku nad 60 a do 30 rokov 3%. Koudela 

a kol. (2007) uvádzajú častejšie postihnutie dominantnej končatiny u pacientov. V našej 

vzorke pacientov z 52 s pravostrannou dominantnosťou malo 46 (88%) postihnutie pravej 

hornej končatiny.  Sosna a kol. (2001) nám potvrdzujú, že u populácií je častejšie postihnutie 

radiálneho epikondylu ako ulnárneho. V našom súbore 55% pacientov malo diagnostikovanú 

epikondilitis radialis, 28% epikondylitis ulnaris a 17% epikondylitis bilateralis. 

Hodnotili sme zmenu bolesti pri záťaží hornej končatiny vo vzťahu k liečbe kinezioterapiou a 

rázovými vlnami a vo vzťahu k liečbe inými prostriedkami fyzikálnej terapie, ktorá 

nezahŕňala liečbu rázovými vlnami. Pre skúmanie vplyvu viacerých faktorov na hodnoty 

závislej premennej sme použili multifaktorovu metódu ANOVA, takzvaná MANOVA. 

Zistili sme, že oba spôsoby liečby zmiernili bolesť pri záťaží končatiny na hladine štatistickej 

významností (kinezioterapia a liečba rázovými vlnami majú najvyšší vplyv na odozvu bolesti 

(F0=277,0), fyzikálna terapia (F0=85,80)). Pričom kinezioterapia a liečba rázovými vlnami 

majú najvyšší vplyv na odozvu bolesti (viac ako 3-násobný oproti inej fyzikálnej terapii, ktorá 

nezahŕňala rázové vlny) a javí sa tak úspešnejšou. Rompe a Mafulli (2007) porovnával mieru 

úspešností liečby razovými vlnami pri radiálnych epikondylitidach. Liečbu rázovými vlnami 

aplikovali 3-krát v týždenných intervaloch, rovnako ako v našej praxi. Primárnym 

sledovaným parametrom bola hodnota vizuálnej analógovej stupnici VAS, ktorá bola znížená 

o 50%. Úspešnosť liečby rázovými vlnami bola hodnotená na konci terapie pozitívne. Rázové 

vlny boli účinnejšie (65%) ako placebo terapia (28%). Porovnanie nami používaných modalít 

liečby sa v literatúre dosiaľ nevyskytuje. Meraním sily stisku pred a po liečbe sme zistili, že 

obe metódy liečby štatisticky signifikantne (p<0,0001) zvýšili silu stisku ruky po liečbe. 

Kinezioterapia a liečba rázovými vlnami mala vyšší vplyv na zlepšenie stisku ruky 

(F0=80,35) a to až 4- násobný oproti iným prostriedkom fyzikálnej terapii, ktorá nezahŕňala 

rázové vlny (F0=19,70). Výsledky sú v súlade s nálezmi Spacca (2005), ktorý po liečbe 

laterálnej epikondylitidy rázovými vlnami zaznamenal signifikantné zvýšenie sily stisku 

(p<0,001). Gunduz (2012) hodnotil silu stisku pri fyzikálnej terapii, kortikosteroidnej liečbe a 

liečbe rázovými vlnami. V zhode s nami potvrdil, že sa sila stisku zlepšila po liečbe v každej 

skupine pacientov. Navyše pri následnom sledovaní pacientov zistil, že efekt liečby rázovými 

vlnami je prítomný aj 6 mesiacov od ukončenia liečby v porovnaní s inými metódami. 

Podobne Nedělka a kol. (2009) vo svojej práci zdôrazňujú význam rázovej terapie pri 
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konzervatívnej liečbe chronických entezopatii. Kinezioterapia vo forme postizometrickej 

relaxácie (PIR), antigravitačnej relaxácie, strečingu, mobilizácií kĺbov, technik mäkkých časti 

alebo centracie kĺbu nám zabezpečuje ovplyvnenie miesta bolesti, zmien vo svale aj 

posturálnych funkcií (Kolář a kol., 2009, Hertling, Kessler, 2006). Potvrdzuje nám to aj Lewit 

(2003), ktorý udáva ako doklad účinností metódy PIR výsledky jeho štúdie, kde u 351 

svalových skupín u 244 pacientov sa dostavil bezprostredne analgetický efekt u 330 

svalových skupín. Analgetický efekt chýbal len u 21 svalových skupín. 

 

Záver 

Fyzioterapeuticka liečba epikondylitidy vedie k subjektívnemu a objektívnemu zlepšeniu 

stavu pacienta, vrátane pozitívneho dopadu na denné, rekreačné činnosti a schopnosť 

pracovať v zamestnaní. Aj napriek množstvu kontroverzných názorov liečba razovými vlnami 

spolu s kinezioterapiou v našej práci bola metódou s preukázateľne vyšším terapeutickým 

efektom v porovnaní s fyzikálnou liečbou bez rázových vĺn. 
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