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Tento studijní materiál je určen výhradně studentům FVL a FVHE VFU Brno 
jako podklad pro přípravu na zkoušku z předmětu Zobrazovací diagnostika a 
následně pro další rozšiřující studium. Jakékoli šíření tohoto materiálu nebo 

jeho části bez souhlasu autorů je zakázáno.



Nacionále:
• Fe, britská, samice, kastrovaná, 6 let a 3 měsíce

Anamnéza a klinické vyšetření:
• Chronické kulhání, výrazně bolestivý měkký otok

Další možné klinické příznaky:
• Bolestivost při palpaci kaudodistálně od mediálního kondylu humeru, 

bolestivost při supinaci/pronaci antebrachia při flexi karpu a lokte

Dif. Dg.: 
❖ (Septická) artritis

❖ Mediální humerální epikondylitida

❖ Trauma (fraktura/luxace)



Etiopatogeneze

❖ Mediální epikondylitis pažní kosti je onemocnění vykazující různý stupeň 
poškození odtupu m. flexor carpi ulnaris, způsobené zánětlivými změnami, 
mechanickým narušením, či metaplastickou mineralizací

❖ Tyto faktory vedou ke vzniku otoku a kompresi ulnárního nervu

❖ Přesná etiologie onemocnění a patogeneze MHE dosud není jasná

❖ Na rozvoji epikondylitidy se pravděpodobně podílí jednorázové nebo 
opakované trauma způsobené nadužíváním končetiny, skoky z výšek nebo 
traumatickou avulzí šlach flexorů vedoucí k tendinóze a částečnému až 
úplnému přetržení šlachy

❖ Důvod, proč epikondylitida postihuje především humerální hlavu m. flexor 
carpi ulnaris je nejasný, nicméně skutečnost, že je tento sval hlavním 
antigravitačním karpálním flexorem při zatížení končetiny a anatomická 
pozice (šlachovitý odstup se nachází intraartikulárně) může vysvětlovat 
vyšší citlivost k poškození šlachy tohoto svalu než ostatních flexorů



Predispoziční faktory

• Vyšší prevalence byla prokázána u outdoorových koček
• Aktivní supinace a pronace má velký význam v pohybu koček při šplhání, 

či lovu kořisti, zda-li je tento pohyb predisponující ke vzniku onemocnění 
není jasné  



RTG příznaky

2. Fokální radioopakní ložisko kaudodistálně od mediálního epikondylu   
1. Nepravidelný okraj mediálního epikondylu na kraniokaudální projekci
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Další RTG nálezy

• Subluxace humeroradiálního kloubu 
• Subchondrální skleróza humeroulnárního kloubu 



Variabilita nálezu



Variabilita nálezu



• Přítomnost výrazných kostních změn v oblasti kaudálního okraje 
mediálního epikondylu pažní kosti  

• Separovaná radiodenzní tělíska kaudodistálně od epikondylu humeru 

CT vyšetření 



Odkazy pro další studium
https://onlinelibrary-wiley-
com.katalog.vfu.cz:444/doi/epdf/10.1111/vsu.12370
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