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Lokalizace lLokalizace léézzíí
Sulcus nervi ulnaris Sulcus nervi ulnaris –– nnááhlhléé

mechanickmechanickéé vlivy vlivy čči chronicki chronickáá
traumatizace /deformity lokte apod/. traumatizace /deformity lokte apod/. 
KubitKubitáálnlníí tunel tunel –– zvýzvýššený tlak na ený tlak na 

nerv pnerv přři flexi v lokti  (flexor carpi i flexi v lokti  (flexor carpi 
ulnaris) ulnaris) 
ČČasto  oboustranný výskytasto  oboustranný výskyt



SymptomatologieSymptomatologie
Bolesti (loket, mediBolesti (loket, mediáálnlníí epikondyl, epikondyl, 
projekce)projekce)
BrnBrněěnníí
Poruchy Poruchy ččititíí V. a IV. prstu, V. a IV. prstu, 
hypothenaruhypothenaru
DysestDysestééziezie i bolesti  i bolesti  -- poloha, zpoloha, zááttěžěž, v , v 
nocinoci
ParParéézy a atrofie svalzy a atrofie svalůů: hypothenar, : hypothenar, 
interossei, lumbricales, hlinterossei, lumbricales, hlubokýuboký flexor flexor 
V. a IV.V. a IV.
Atrofie interosseAtrofie interosseůů -- drdráápovitpovitáá ruka.ruka.





VyVyššetetřřeneníí  vedenvedeníí  motorickými motorickými 
vlvlááknykny

AktivnAktivníí elektroda elektroda –– na m. na m. ababdductoructor digiti V.digiti V.
ReferenReferenččnníí elektroda elektroda –– 3 cm dist3 cm distáálnlněě od od 
aktivnaktivníí elektrodyelektrody
DistDistáálnlníí stimulace stimulace –– 8 cm od aktivn8 cm od aktivníí
elektrodyelektrody
Stimulace loketnStimulace loketníího segmentu ho segmentu –– 5 cm 5 cm 
distdistáálnlněě a 5 cm proxima 5 cm proximáálnlněě od mediod mediáálnlníího ho 
epikondylu, pepikondylu, přři extenzi v lokti (160i extenzi v lokti (160--170170°°))
SnSníímmáánníí z IDI (nepz IDI (nepřřesvesvěěddččivý nivý náález ADM)lez ADM)









Patologický nPatologický náález lez 

ZpomalenZpomaleníí vedenvedeníí motorickými vlmotorickými vláákny v kny v 
loketnloketníím segmentu (40 m/s) m segmentu (40 m/s) 
Blok vedenBlok vedeníí –– pokles amplitudy CMAP nad pokles amplitudy CMAP nad 
loktem o vloktem o vííce nece nežž 50% oproti lokalizaci pod 50% oproti lokalizaci pod 
loktem (u akutnloktem (u akutníí llééze)ze)
Chronodisperze CMAPChronodisperze CMAP-- chronickchronickéé tlakovtlakovéé a a 
úúžžinovinovéé syndromysyndromy
Inching Inching –– lokalizace llokalizace lééze nervu ze nervu –– stimulace stimulace 
nervu v krnervu v kráátkých tkých úúsecsecíích nad a pod loktemch nad a pod loktem



ZpomalenZpomaleníí  vedenvedeníí



Blok vedenBlok vedeníí



ChronodisperzeChronodisperze



InchingInching



VedenVedeníí  senzitivnsenzitivníími vlmi vlááknykny

PrstýnkovPrstýnkovéé elektrodyelektrody
SNAP na 5. prstu SNAP na 5. prstu 
StandartnStandartníí vzdvzdáálenost 14 cmlenost 14 cm
Alternativa: ortodromnAlternativa: ortodromníí metoda metoda 
(ni(nižžšíší SNAP)SNAP)
SnSníímmáánníí ze 4. prstu (U/M)ze 4. prstu (U/M)
R. dorsalis (dif. dg. R. dorsalis (dif. dg. -- vývýšše le lééze NU, ze NU, 
srovnsrovnáánníí stran stran -- AA--SNAP) SNAP) 





Patologický nPatologický náález lez 

SnSníížženeníí senzitivnsenzitivníího vedenho vedeníí v v 
loketnloketníím segmentu (SCV 40 m/s ?)m segmentu (SCV 40 m/s ?)
SnSníížženeníí amplitudy SNAP (!!)amplitudy SNAP (!!)
ČČasovasováá disperse SNAP u disperse SNAP u 
chronických kompresivnchronických kompresivníích ch lléézzíí (+(+--))



PPřřííččiny liny léézzíí  n. n. uulnarislnaris
ZevnZevníí kompresekomprese
IatrogennIatrogenníí llééze ze –– arteriovenosnarteriovenosníí ppíšíšttěěle, le, 
infiltrace med. epikondylu, polohovinfiltrace med. epikondylu, polohováánníí v v 
celkovcelkovéé anesteziianestezii
ProfesionProfesionáálnlníí zzááttěžěž –– brusibrusičči, obsluha pili, obsluha pil
Deformity lokte Deformity lokte –– artrartróóza, za, artritartritiidydy, ganglia, , ganglia, 
dna, cystydna, cysty
Traumata Traumata –– fraktury a jejich nfraktury a jejich náásledkysledky
ZZáánněětyty
TumoryTumory



Terapie Terapie 

KonzervativnKonzervativníí
llééččbaba
Minimalizace Minimalizace 
flexe v loktiflexe v lokti
DlahyDlahy
MMěěkkkkéé podlopodložžkyky
Vitaminy sk. BVitaminy sk. B
RehabilitaceRehabilitace

OperaOperaččnníí
řřeeššeneníí
ParParéézy a atrofiezy a atrofie
IritaIritaččnníí ppřřííznaky znaky 
a bolestia bolesti
Indikace Indikace –– EMG EMG 
nnáález a klinikalez a klinika
Dekomprese v Dekomprese v 
kubikubiáálnlníím tunelum tunelu
Transpozice Transpozice 
nervunervu
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