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Běžnou příčinou bolesti v oblasti lokte  
anebo necitlivosti a brnění v prsteníku 
a malíku může být útlak nervu v oblasti lokte. 
Tento stav je často označován jako syndrom 
kubitálního tunelu nebo ulnární neuropatie. 
Brnění a necitlivost jsou podobné vjemům při 
nárazu do „brňavky“, jelikož v obou přípa-
dech je stlačen stejný nerv.

Po syndromu karpálního tunelu je syndrom 
kubitálního tunelu druhý nejčastější syndrom 
s útlakem nervu na horní končetině.

Necitlivost a brnění 
v zobrazené části ruky 
může nasvědčovat, že máte 
syndrom kubitálního tunelu.

NECITLIVOST BRNĚNÍ PÁLENÍ OSLABENÍ 
ÚCHOPU

Příznaky

Příznaky syndromu kubitálního tunelu se obvykle 
objeví na prsteníku a malíku a poté cestují až 

k lokti.

Tyto informace nenahrazují konzul-
taci, diagnostiku ani léčbu vedenou 
lékařem ani nenahrazují specifická 
zdravotní doporučení, proto se 
nespoléhejte výhradně na ně.

Pokud máte 
jakékoli otázky 
nebo obavy, 
promluvte si se 
svým lékařem.
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Ulnární nerv

Fascie

Otok 
v kubitálním 
tunelu
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Ulnární nerv zajišťuje citlivost prsteníku a malíku. Je také 
zodpovědný za ovládání několika malých svalů na ruce.

Ulnární nerv se nachází mezi dvěma kostními výčnělky na 
lokti, tj. mezi mediálním epikondylem na vnitřním okraji lokte 
a olekranonem na zadní straně lokte.

Mezi těmito dvěma kostními výčnělky, kudy ulnární nerv pro-
chází, se nachází kanál nebo tunel (kubitální tunel). Strop 
tohoto tunelu tvoří vrstva vazivové tkáně na paži označova-
ná jako fascie. Nerv může být při průchodu tímto tunelem 
utiskován nebo přiskřípnut.

Příčiny

CO JE PŘÍČINOU?
U většiny pacientů není skutečná příčina rozvoje syndro-
mu kubitálního tunelu zcela jasná. S rozvojem syndromu 
kubitálního tunelu lze spojit různá onemocnění a opakované 
aktivity.

JINÁ ONEMOCNĚNÍ
Cukrovka, zlomeniny, dislokace, artritida, nádory 
a infekce v oblasti lokte mohou zvyšovat riziko 
rozvoje syndromu kubitálního tunelu. 

OPAKOVANÉ OHYBY 
Opakované ohyby lokte a opakované menší 
úrazy mohou být spojeny s rozvojem syndromu 
kubitálního tunelu. 

JAK TENTO PROBLÉM VZNIKÁ?

KONSTANTNÍ TLAK
Vliv může mít také konstantní tlak na nerv nebo 
příliš vysoká mobilita nervu.
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NECHIRURGICKÁ
Před operací lze vyzkoušet nechirurgické terapeutické 
možnosti. Ty mohou zahrnovat úpravu fyzického životního 
stylu a použití dlah, protizánětlivých léků či ústy užívaných 
nebo injekčně podávaných steroidů.

CHIRURGICKÁ
V závislosti na příznacích a závažnosti onemocnění 
pociťované pacientem a v případě neúspěchu 
nechirurgických přístupů je další cestou k zajištění úlevy 
od příznaků operace. Nejčastější typ operace k řešení 
syndromu kubitálního tunelu je dekomprese ulnárního nervu 
(také označována jako uvolnění kubitálního tunelu).

Dekomprese ulnárního nervu (uvolnění kubitálního tunelu)

Existují dva hlavní chirurgické přístupy k dekompresi 
ulnárního nervu: otevřená operace a endoskopická 
operace. I když mají oba tyto dekompresní zákroky 
podobnou úspěšnost, má endoskopický výkon několik 
výhod, které může pacient zvážit, než operaci podstoupí.

Léčba

ENDOSKOPICKÝ 
ZÁKROK
• Malý, 2–3cm řez
• Menší pooperační 

bolest
• Kratší doba zotavení

OTEVŘENÝ 
ZÁKROK
• Větší, 10–14cm řez
• Velká pooperační jizva
• Dlouhá doba zotavení
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ENDOSKOPICKÝ ZÁKROK
Základním principem tohoto minimálně invazivního zákroku je 
minimalizovat pooperační bolest díky zkrácení dlouhého řezu 
podél vnitřní strany paže používaného u otevřeného zákroku.

Endoskopický zákrok je vysoce efektivní a používá se již více 
než 20 let. Může snížit pooperační bolest, jizva je minimální 
a obecně umožňuje pacientům vrátit se k některým běžným 
aktivitám již za krátkou dobu.1

Během endoskopického zákroku:

Mezi mediálním epikondylem a olekranonem  
(dvě kosti v lokti) se provede malý řez (délka 
2 až 3 cm).

Chirurg může poté zavést malou kameru nasazenou 
na chirurgickém řezném nástroji nazývaném  
SmartRelease®. Toto zařízení umožňuje chirurgovi zob-
razit vnitřek kubitálního tunelu za použití videomonitoru.

Chirurg může poté přesně protnout fascii (vazivová 
tkáň, která tvoří střechu kubitálního tunelu) pomocí 
zatahovací čepele v systému SmartRelease®, čímž 
sníží tlak na nerv bez poškození ulnárního nervu.

Po dostatečném uvolnění fascie se čepel zatáhne 
a nástroj může být vyjmut. Řez se poté zašije a zakryje.
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Během otevřeného zákroku:

Mezi mediálním epikondylem a olekranonem (dvě 
kosti v lokti) se provede řez. Řez zasahuje přibližně 
6 cm směrem dolů (distálně) a 6 cm směrem nahoru 
(proximálně).

Chirurg nejdříve vyhledá ulnární nerv s cílem pře-
dejít náhodnému poškození a poté začne oddělovat 
fascii a snižovat tak útlak nebo přiskřípnutí nervu.

Po uvolnění fascie v proximálním i distálním směru 
chirurg zavře řez pomocí stehů a bandáže nebo 
zajistí krytí paže

I když je tato metoda efektivní, je velice invazivní. 
Pacientovi může zůstat dlouhá jizva a obvykle ho čeká 
dlouhá doba potřebná k zotavení.

OTEVŘENÝ ZÁKROK
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Zeptejte se svého lékaře
Pokud potřebujete léčbu syndromu kubitálního tunelu, 
váš lékař vám poradí a pomůže s rozhodnutím – vysvětlí 
vám dostupné možnosti, rizika i kontraindikace spojené 
s příslušnými léčbami.
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LIT-CUBITAL-PATIENT REV A

Tento dokument nenahrazuje konzultaci lékaře. 

Tyto informace mají za cíl lépe vysvětlit syndrom karpálního 
a kubitálního tunelu a související výkony. Pouze váš lékař může 
stanovit diagnózu a vhodnost léčby nebo terapeutických možností ve 
vašem konkrétním případě. Chcete-li si doplnit potřebné informace 
a získat odpovědi na specifické otázky, obraťte se na svého lékaře. 

Společnost MicroAire Surgical Instruments neposkytuje žádné záruky 
dosažení jakéhokoli specifického výsledku léčby ani vaší vhodnosti 
jako kandidáta pro léčbu systémem SmartRelease®.

www.myhandnumbness.com
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