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Nejčastější příčiny poranění 
periferních nervů

Otlakové obrny
Řezná poranění
Distense nervu



Klinický obraz postižení

V závislosti na typu nervu
Místě poranění
Tíži poranění



Kasuistika č.1.

32 letý muž poražen autem,utrpěl 
fct.coli chirurgici humeri vpravo
Po několika dnech si začal stěžovat na 
zhoršenou hybnost prstů levé 
ruky,necitlivost prstů



Klinický nález

Hypestesie 1.-3.prstu levé ruky s 
maximem pro 2.prst
Vázne flexe posledního článku palce a 
ukazováku,vázne oposice palce



Místo postižení

Postižení n.medianus
Postižení n.interosseus anterior



N.interosseus anterior



Místa stimulace n.inteross.ant.



Normy pro vyš.n.inteross.ant.



EMG nález



EMG nález



EMG nález

Blok vedení v n.inter-
osseus ant.přes 90%

Výrazně snížená volní
aktivita v m.pronator

quadratus



EMG nález

Úplný blok vedení v 
n.medianus sin.
Blok vedení v 
n.inteross.ant.dx.
přes 90%.



Místo a příčina postižení 

Místo postižení v lokti potvrzeno EMG 
vyšetřením
Etiologicky nejspíše otlak obou nervů v 
lokti při paravenosní aplikaci infusní
terapie 



Kasuistika č.2

29 letá žena si stěžuje na bolesti v 
oblasti pravého ramene
Po několika dnech si všimla odstávající 
lopatky a oslabení paže v rameni



Klinický nález

Vyš.po 3 měsících trvání potíží
Rr.C5-8 sym.
Bez poruchy čití
Abdukce i elevace paže normální
Při předpažení výrazně odstávající 
lopatka vpravo



Místo postižení

Klinický nález odpovídá lési
n.thoracicus longus dx.
Vyloučit subklinické postižení i jiných 
nervů proximální části pleteně pažní
Vyloučit kořenové postižení 



EMG vyš.n.thoracicus longus



Normy pro vyš.n.thoracicus l.



EMG nález



EMG nález



EMG nález

EMG vyš.prokazuje selektivní postižení 
n.thoracicus longus vpravo 
Prodloužená motorická latence
Nízká amplituda CMAP
Výrazně oslabena volní aktivita v 
m.serratus ant.dx.                               



Místo postižení

Selektivní postižení n.thoracicus longus
Cíleným dotazováním zjištěna 
abnormální zátěž pravé paže při hraní 
bowlingu
Etiologicky přichází v úvahu distense
nervu při prudkém pohybu paže



Děkuji za pozornost
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