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INFORMACIJE ZA PACIENTE 

LATERALNI EPIKONDILITIS 
Teniški komolec oziroma lateralni epikondilitis je stanje, za katero je značilna bolečina v 

zunanjem predelu komolca. Nastane zaradi prekomerne rabe komolca in mišic podlakti. Kot 

pove že samo ime, se lahko pojavi zaradi igranja tenisa in podobnih športov z loparjem, lahko 

pa tudi zaradi dela ali drugih športnih aktivnosti, pri katerih ponavljajoči se gibi povzročijo 

vnetje narastišča mišic podlakti na zunanji strani komolca, ki ga spremlja bolečina in 

občutljivost na dotik. 

 

ANATOMIJA 

Komolčni sklep sestavljajo tri kosti: nadlaktnica in dve kosti podlakti, to sta podlaktnica ter 

koželjnica. Na spodnjem (distalnem) delu nadlaktnice sta dve kostni izboklini ‒ epikondila. Tisti 

na zunanji strani je zunanji oziroma lateralni epikondil; od tod tudi ime bolezni lateralni 

epikondilitis. Sklep držijo skupaj mišice, vezi in kite. 

Pri teniškem komolcu so prizadete kite, ki na nadlaktnico pritrjujejo mišice podlakti, namenjene 

iztegovanju prstov in zapestja. 

 

VZROKI 

Prekomerna raba. Ponavljajoči se gibi prstov, zapestja in komolca, do katerih prihaja pri delu 

in določenih športnih aktivnostih, preobremenijo tkiva na stiku s kostjo. Tam pride do 

mikroskopskih natrganin, kar vodi v vnetje in nastanek bolečine. 

Starost. Večina ljudi, ki dobijo teniški komolec, je starih od 30 do 50 let, vendar lahko teniški 

komolec dobi kdorkoli, ki je izpostavljen dejavnikom tveganja. Pri tenisu sta dejavnika tveganja 

nepravilen udarec in neprimerna oprema. 

Drugo. Včasih vzrok za nastanek teniškega komolca ni znan, saj bolnik ni bil izpostavljen 

dejavnikom tveganja. 
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SIMPTOMI 

Glavna simptoma teniškega komolca sta bolečina na zunanji strani komolca in zmanjšana 

mišična moč podlakti. Boleči predel je tudi občutljiv na dotik. Simptomi se razvijejo postopoma, 

brez jasne predhodne poškodbe. Bolečina je na začetku običajno blaga, v naslednjih tednih in 

mesecih pa se poslabša. Težave se poslabšajo tudi pri dodatnem obremenjevanju podlakti 

(igranje športov z loparjem, težja fizična dela in ponavljajoči se gibi). Najpogosteje je prizadeta 

desna oziroma dominantna roka, lahko pa obe. 

 

DIAGNOSTIČNI POSTOPEK 

Obravnava se začne z zdravniškim pregledom, med katerim se zdravnik pozanima, kako so se 

simptomi pojavili ter katerim dejavnikom tveganja ste bili med opravljanjem svojega dela in 

rekreacijo izpostavljeni. Z vami se pogovori o tem, kaj bi bolezen lahko povzročilo in kje čutite 

bolečino. Ne pozabite mu povedati, če ste si komolec kdaj poškodovali in če ste imeli 

revmatično ali nevrološko obolenje.  

Med pregledom zdravnik opravi tudi različne teste, kot na primer test moči mišice podlakti in 

zapestja. Za izključitev drugih možnih vzrokov za bolečino vas lahko po potrebi napoti na 

katero od naslednjih dodatnih preiskav: 

Rentgensko slikanje (RTG). Z njim dobimo jasno sliko trdih struktur, kot so kosti. RTG je 

primeren za izključitev artritisa komolca. 

Magnetna resonanca (MRI). Če je zdravnik mnenja, da bi vaši simptomi lahko bili povezani s 

težavami v vratu, vas lahko pošlje na MRI. Ta pokaže podrobnosti o mehkih tkivih, iz katerih 

zdravnik lahko razbere, ali imate v vratu morda hernijo diska ali artritis.  

Elektromiografija (EMG). Zdravnik lahko odredi EMG, da izključi utesnitev živca. Okoli 

komolca potekajo mnogi živci, simptomi utesnitve živcev pa so lahko podobni kot simptomi 

teniškega komolca. 
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ZDRAVLJENJE 

Konservativno zdravljenje. Približno 80% do 95% bolnikov okreva samo s konservativnim 

zdravljenjem, pri katerem imamo na razpolago naslednje možnosti: 

Počitek in hladni obkladki. Prvi korak k okrevanju je, da roki omogočite pravilen počitek. To 

pomeni, da morate za 4 do 8 tednov prenehati s športom in težkim delom, nato pa postopno 

spet začeti z njima.  

Nesteroidna protivnetna zdravila. Zdravila kot so aspirin, naklofen in ibuprofen zmanjšujejo 

bolečino, oteklino in vnetje, zato priporočamo, da jih redno jemljete vsaj teden ali dva. 

Fizioterapija. Ko se bolečina nekoliko umiri, preidemo na fizioterapijo ‒ poudarek je na 

manualnih tehnikah in raztezanju. 

Opornica/imobilizacija. Redko se odločimo za uporabo opornice, ki omeji gibanje v komolcu 

in podlakti, kar da telesu čas, da poškodbo samo pozdravi. 

Blokada. Gre za kortikosteroide z dodanim lokalnim anestetikom, ki imajo močan protivnetni 

učinek, delujejo pa tudi protibolečinsko. 

Trombocitna plazma (PRP). PRP pride v poštev, če z ostalimi metodami težav ne uspemo 

odpraviti. Gre za zdravljenje s trombocitno plazmo, pripravljeno iz vaše lastne krvi, ki jo 

apliciramo na mesto poškodbe, kar zmanjša vnetje in pospeši regeneracijo. 

Kirurško zdravljenje. Če simptomi ne izzvenijo po 6 do 12 mesecih konservativnega 

zdravljenja, pride v poštev operativna terapija. Na razpolago imamo različne operativne 

tehnike. Katera je prava za vas, določi kirurug, ki upošteva različne dejavnike, kot so obseg 

poškodbe, starost, splošno zdravstveno stanje in potrebe posameznika. Operacija je lahko 

odprta ali artroskopska.  

Tako kot pri vsaki operaciji tudi pri teniškem komolcu obstaja možnost zapletov; najpogostejše 

so okužbe, poškodbe živcev in/ali krvnih žil, dolgotrajna rehabilitacija, izguba moči in potreba 

po dodatnem operativnem posegu. 

Rehabilitacija. Po operaciji lahko roko začasno imobiliziramo. Sledi fizioterapija, najprej vaje 

za raztezanje komolca in obnavljanje gibljivosti, kasneje pa tudi vaje za krepitev mišične moči 

podlahti. 4 do 6 mesecev po operaciji večina pacientov lahko spet začne s športnimi 

aktivnostmi. 

 

Upamo, da smo vam s tem prispevkom vsaj malo olajšali razumevanje vaše 

bolezni. Za dodatna pojasnila in svetovanje pa smo vam na voljo v 

ortopedski ambulanti. 


