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Úvon

Učebnice ani monografie o poranění periferních nervů v naší jinak bohaté lé-
kařské literatuře dosud nebyla napsána. Ke škodě lékařů azejména poraněných. K dispo-
sici jsou pouze krátké kapitoly v učebnicích chirurgie, neurologie nebo fysiatrie. Byli
jsme postaveni před úkol tuto mezeru vyplnit. V zahraniční literatuře vyšla řada mono-
grafií. Byla možnost některou přeložit. Překlad žádné z nich by však nesplnil úkol.
V posledních letech došlo zejména s rozvojem mikrochirurgie k převratným změnám,
které uvedené monografie ieště nezachytily.

V předkládané práci se proto snažíme podat přehled nejdůležitějších zásad dia-
gnosy' indikace a moderního léčení poranění periferních nervů. omezený rozsah knížky
i schopnosti nám nedovolují napsat vše, co by měl znát LékaÍ ošetřující poranění. Knížka
nemohla být encyklopedií. Snažili jsme se, aby byla alespoň orientací a úvodem do slo-
žíté problematiky poranění nervů.

Vycházeli jsme z literatury a zejména z operační Sestavy neurochirurgické kliniky
FVL UK v Praze (str. 16). Poraněné jsme operovali (ZvéÍina) spolu s ostatními neuro-
chirurgy kliniky. Zejména však chirurgii nervu pěstoval MUDr. M. Metelka. Poslední
dobou operujeme mikrochirurgicky.

Dále byly podkladem zkušenosti EMG laboratoře kliniky, kde jsme od r. i961
(ZvěÍina a spol.) a od r. 1969 (ZvěÍina a Stejskal) do r. 1976 provedli 949 vyšetření po-
ranění periferních nervů. Z toho 267 u' poranění brachiálního plexu (Zvěřina). Kon-
servativní léčbu opíráme o 7letou praxi ve Státním rehabilitačním ústavu Kladruby
(Stejskal).

Knížka by nevznikla bez úzké spolupráce s MUDr. J. Kredbou, CSc. z fysiatric-
kého odd. Ústřední vojenské nemocnice v Praze (ÚVN), s L. Slavíkem, vedoucím foto-
dokumentačního odd. ÚVN, s elektronickou laboratoří kliniky (vedoucí ing. M. Lébl,
CSc), s MUDr. J' Bretem a rtg laboranty E. Pavlíkovou a J. Starou z rtg odd. ÚVN,
s anestesiologickým odd. ÚvN (přednosta doc. MUDr' V. Trávníček, CSc') a S pato-
logickoanatomickým odd. ÚVN. Za nevšední spolupráci při obrazové dokumentaci jsme
zavázáni akad. malíři prof. K. Sloupovi. Za administrativní spolupráci J. Pejšové. Všem
a řadě nejmenovaných patří náš dík. Pokud je necitujeme, dělali jsme EMG (ZvěÍina,
Stejskal) a kontrastní vyšetření a operace (Zvěřina) sami.

Děkujeme všem bývalým a současným spolupracovníkům z neurochirurgické
kliniky.

Nejvíce jsme zavázáni a děkujeme prof. MUDr. Z. Kuncovi, DrSc., členu koresp.
ČsAV, přednostovi neurochirurgické kliniky FVL v Ptaze' Vytvořil na své klinice, zabý_

B vající se celou šíří neurochirurgie, prostor i pro moderní elektrodiagnostiku a chirurgii



periferních nervů' učil jednoho z nás první neurochirurgické operace a dal popud k se-
psání předkládané knížky.

Knížka vznikla sestavením kapitol, jejichž zcela samostatným autorem je vŽdy jeden
z nás, jak je uvedeno v obsahu.

Praha, záÍi 1977 E. 2., L. S.
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HIsToRIcKÉ PoZNÁMKY

Léčba poranění nervů se v posledních letech zásadně mění' Llvádíme proto některá
historická fakta. Pomohou nám porozumět, v čem je vývoj a proč Stavíme nové postupy
jako kategorický požadavek. Zároveň je nebudeme absolutisovat. Jistě přijde objev,
který je opět překoná. Léčení procházelo neuvěřitelným množstvím rozdílných názorů
a metod. Čim je to dáno? Jsou poranění, kde rychle poznáme, zda léčíme správně. Ne-
vypustíme-li včas epidurální hematom, poraněný zemře. Zda jsme ošetřili nejúčelněji
nerv, poznáme až za měsíce či leta. Při malých sestavách a nedostatečných metodách
kontrol můžeme špatně postupovat, aniž to vůbec zjistíme. To byl a je jeden z důvodů
složitého vývoje racionálního léčení.

Přesto, že poranění nervů je staré iako lidstvo, historie jejich uvědomělého léčení
je poměrně krátká. Ve starověku Řekové nerozlišovali šlachu a nerv. Nervus, ligamentum,
tendoznamenalostejnoustrukturu. Hippokrates(460_375př.n.l.)jižrozlišovalcentrální
a periferní nervový Systém' Stejně tak Herophilus z Chalkedonu, Erastistratos z Keu
(asi 300 př. n. l.) a Galenus (129-199 n. l.). Patrně první sešil přerušený nerv italský
chirurg v Bologni ViIém ze Saliceta (12I0-I2l7). v 17. stol. sešíval neruy Gabriel
z Ferrary. Teprve r. 1778 Cruikshqnk a r. 1781 Fontana popsali regeneraci a r. 1795
Highton dokázal obnovu funkce po přestřižení vagu u psa. Přesto bylo ještě daleko k dů-
kazu, že je nutno přerušené nervy spojovat. Rozšířil se názor, že k regeneraci docházi
spontánně v periferním pahýlu. Podkladem pro to byly práce Schwanna r. 1839, který
v periferním pahýlu nalezl buňky nesoucí později jeho jméno. Teprve r. 1852 lValler
formuloval zríkladní zákony o regeneraci nervu, které platí dodnes. Distální pahýl po
přerušení degeneruje a regenerace nastáVá prorůstáním axonů z proximálního pahýlu.
To byl podklad pro uvědomělé spojovrání nervů. Cesta k praxi byla ještě složitá. Jsou
na ní mezníky jako monografie Mirchell a spol. z r' 1864. Popisuje kausalgii, ale i názor
nedoporučující suturu nervu. Druhou základni monografii piše Bowlby r. 1889. Vyvrací
názot, že nerv může regenerovat Spontánně' ale doporučuje násilné natahování nervu
a drcení neuromů. Několikatisícové Sestavy poranění byly publikovány z 1' svět. války.
Přesto nebyl jednotný názot, jak a kdy nervy ošetřovat. Většinou se doporučovalo vy-
čkávat. liž Stookey r. 1920 varuje před násilným natahováním neťvu. Přesto je překle-
nování defektu pod napětím běžnou praxí, která se udržuje dodnes. Y r. 1943 Seddon
(1972) formuloval 3 stupně poranění periferních nervů, které jsou používány stále.
Y r. 1942 Tarlov (1950) vypracoval metodu lepení nervů plasmou' Dalším mezníkem
byla 2. svět. válka s nahromaděním ohromného počtu poranění (tab. 1). Monografie
Seddon (1954) a Woodhall a Beebe (1956) se staly na mnoho let klasickým dilem. opyt
soa. med. a VeL oteč. aojně (1952) a ostroaerchov (|952) vkázali, že i válečná poranění 13



maií být operována brzo. V t. |972vycházi víc než tisícistránková monografie Sunder-
landa (1972) a monografie Seddona (1972). Jsou v nich vysloveny snad všechny zásady,
jak by se měl nerv ošetřovat. Spojit jej bruy' nenapínat jej, nepoškozovat jeho cévni zá-
sobení, resekovat zjizvené konce a konečně provést co nejdokonalejší suturu. obě práce
shrnují stoleté výsledky, kterých bylo dosaženo klasickou operační technikou stehem za
okraj nervu. Výsledky byly nedostatečné. Z obou monografií vyplývá, že klasická tech-
nika neumožřruje poznarté zásady realisovat.

Mezitím docházi ke třem oblastem výzkumu, které připravují další vývoj. Je to
detailní poznáni fascikulární struktury nervu a návrh na jejich intraneurální spojování.
Vyslovil je Langley a Hasnimoto r. I9I7 a v řadě svých prací Sunderland (1972). Nebyla
však naděje na realisaci. Připravoval ji vývoj mikrochirurgie. Začal již t. 1923, když
Holmgren použil mikroskopu v otologii. K stehu nervu u člověka ji využili až r. 1964
Smith (1964) a Edshage (1964). Na dalším vývoji se podíleli Hakstian (1968), Wise a spol.
(1969) a další. od té doby byly přednosti mikrochirurgické fascikulární Sutury přesvěd-
čivě prokázány. Třetím problémem bylo překlenutí defektu nervu a uskutečnění spojení
bez napětí. Vývoj byl připraven. liž r. 1870 Philipeaux a Vulpian prokázali možnost
autotransplantace. Jako nejvhodnější se ukázaly kožní nervy. Ještě Gutmann (1955) však
neviděl možnost jejich praktické aplikace. Mikrochirurgie jim ote\'řela cestu. od r. 7967
začaly být používány experimentálně (Goto 1967, Millesi a spol. 1967, |968, Samii
a Wallenborn 1972) a odr. 1972 i klinicky (Millesi a spol. 1972,1973,19'75, Samii aWagner
1975). Mikrochirurgie, fascikulární steh a autotransplantátyumožnilyspojení nerr.'u bez
napětí. Prozatím znamenaji nejlepší realisaci zásad správného spojení ner\,'u' které více
než staleté úsilí odhalilo. Ještě Seddon (1972) ve své monografii pojednává pouze o kla-
sickém stehu za epineurium. V úvodu 2" vydáni Seddon (1975) oceňuje moderně pojatou
monografii Michona a Moberga (|975) a Íiká, že pouhý steh nervu za epineurium již
zastaral. Tak veliký vývoj prodělala praktická chirurgie během několika posledních let.
otevřel se nový svět mikrochirurgického operování vnitřní struktury nervu na úrovni
fasciklů.

To je jen hrubý nárys vývoje. Do chirurgického postupu dnes zasahuje i klinická
neurofysiologie, histochemie a další obory. Činnost iediného vlrákna nervu zachytil
r. 1967 Hagbarth a Vallbo. R. 1937 Eichler a t. 1949 Dawson a Scott sejmuli poprvé přes
kůži odpověďz nerlrr. V 60. letech jsme ji snímali voperačním poli(Škorpil1965).od
té doby byly vyvinuty malé digitální průměrovače. Umožňují klinické využttí peroperační
neurografie z celého lervl (Kline a spol. L969, Stejskal a spol. I977a,b, Zoěřina a Stejskal
|977) a dokonce z jeho jednotlivých fasciklů při mikrochirurgii (Williams a Terzis 1976).

(Udaje čerpány z Gutmann 1955, Bradley 1974 a z další citované literatury)'
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STATISTIKA

Jak časté je poranění periferních nervů?
otázku je třeba zpřesnit a pak vzniká jeji zevni a vnitřní dělení:
1. Jak časté ie poranění periferních nervů vzhledem k ostatním poraněním nervo-

vého systému? Vzhledem ke všem ostatním poraněním? Jak častá je operace periferních
nervů vzhledem k ostatním operacím na nervovém systému?

2. V jakém vzájemném poměru se podílejí poranění jednotlivých periferních nervů
na četnosti celé skupiny?

Zejménaodpověďna první otázky je nesnadná, protoŽe chybějí přesnějš informace.

Je to způsobeno zejména Íim, že v Mezinárodní statistické klasifikaci (MSK) nemocí'
urazů apříčin smrti, kterou doporučila 's7Ho a kterou uživaji všechny vyspělé státy světa,
jsou sloučena poranění nervů hlavových (vč. nervu zrakového), nervů periferních a míchy
do jedné skupiny (DN 950-DN 959). Statistické středisko MZd ČSR zpracovává celou
skupinu vcelku, takŽe počty poranění periferních nervů jsou kontaminovány počtem

zranění míchy. Část poranění uniká evidenci, protože se ukrývá v položkách DN 810 až

DN 819, DN B20_DN 829 (zlomeniny horní a dolní končetiny), DN 880-DN 887,

DN 890-DN 897, DN 900_DN 908 (krvavá zranění končetin) a v některých dalších.
V různých mírových statistikách zahraničních je uváděn podíl poranění periferních

nervů v úrazech dopravních, pracovních, sportovních a domácích mezi 20 \ a 30 o/".

Nezdá se, že by úrazů periferních nervů ubývalo: naopak, rostoucí mechanisace a rychIost
dopravy i pracovního procesu jejich podíl v celkové nemocnosti obyvatelstva při rostoucí
úrazovosti zvyšuje (Maurer a spol. I97I).

Ve válce se ovšem počet úrazů zvyšuje masivně; podíl poranění periferních nervů
však relativně klesá. Podle různých statistik z 7. a2. světové války byla poranění kon-
četin spojena s poraněním periferních nervů asi v 15 o/o.

Na jednu část první otázky lze dát přesnější odpověď: týká se podílu operací peri-
íerních nervů na celkovém počtu operací na nervovém systému. Na neurochirurgické
klinice FvL KU v Ptaze bylo v posledních 20 letech provedeno celkem l8115 operací;
z toho operací na periferním a vegetativním nervovém systéml 1413, tedy 7,8o/o.

V indikacích k operacím byly na prvním místě úrazové stavy (přibližně 50 %).
Další indikací byty protibolestivé výkony na hlavových, trupových a končetinových
nervech. 10 "/" činily protikřečové opeÍace v obličeji (hemispasmy, blefarospasmy),
7 !'o glossofaciální anastomosy (po operacích neurinomu n. VIII). Na zbytku se po-
ďlely operace na vegetativním systému (sympatektomie různé lokalisace, resekce He-
ringova nervu), operace nádorů nervů (3 o/)' atd.

Pokud jde o traumatologické indikace, uvádi Grigoroaič z leningradského Neuro- 15
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chirurgického institutu (1972)' že větší část nemocných pÍichází na specialisovaná neuro-
chirurgická pracoviště ve chronické fázi, k revisi příčin neúspěchu předchozí léčby.
Přesně tak tomu bylo na našem pracovišti. Čísla tedy neposkytují obraz o skutečném po-
dílu poranění periferních nervů při utazech'

Bohužel, ani údaje z terénních chirurgických pracovišť nemohou být podkladem
pro hledanou odpověď. Část zranění nervů uniká pozornosti: někdy jsou zastřena těžkým
Stavem nemocného, jindy opomenuta diagnostickou chybou. Některá okresní chirur-
gická pracoviště, dotázaná po častosti operací na periferních nervech, uvedla překvapivě
nízká čísla'

Druhá otázka způsobuje méně těžkostí a k odpovědi postačí tab. 1. s údaji růz-
ných autorů a pracovíšť zabývajicich se léčením utaz'ťl v akutní i chronické fázi. Po-
díly poranění jednotlivých nervů jsou uvedeny v procentech. Některé nervy v tabulce
chybějí: výskyt jejich poranění je ve většině Statistik pod hladinou I oÁ.
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PERIFERNÍ NERV

VYVoJoVÉ PoZNIÁMKY

Periferní nervy se embrvogeneticky tvoří ze dvou zárodečných listů. Ze zevrrílro
ektodermu a ze středního mesodermu' Z ektodermu vznikají 1. aferentní sensitivní vlákna
(gangliová lišta, spinální ganglia), 2. eferentní motorická r'lákna (medulární trubice'
mícha), 3. Schwannovy buňky tvořící myelinovou pochvu a 4. perineurální epitel.
Z mesodermu vznikávazivová část obalů nervu (endoneurium' perineurium, epineurium),
mesoneurium a cévní a lymÍbtické zásobení nervu (Bradley 1974, Rollen 7975, Boro^

zlanský a spol. 1976, Carpenter 1976, Landon 1976).

Myelinová pochva vzniká činností Schwannových buněk (obr. 3, 4)' označujeme
je jako periferní glii na rozdílod glie v centrálním nervovém systému, kde Schwannovy
buňky chybějí' Vznik myelinu, rnyelinogenesa se opakuje při regeneraci nervu. Chybění
Schwannových buněk je jednou z pÍičin nemožnosti regenerace v CNS (Němeček
a spol. 1972).

ž\,Cím niŽší živočich z hlediska vývojové řady, tím má lepší regenerační schopnosti.
Laboratorní zviÍata (krysa, králík) maií daleko větší regenerační schopnost než člověk.
ExperimentáIni závěry o poranění nervů nelze přímo přenášet na člcvěka. Přibližně
stejné regenerační schopnosti mají pouze vyšší opice (šimpanz) (Gtltmartn 1955, Ducker
1972).

NEURoN' NERVoVÉ VLÁKNO

Při všech klinických úvahách o periferních nervech vycházíme z představy mor-
fologické a funkční jednotky, kterou ;'e neuron. Na tvorbě periferních nervů se účastní
dva základní druhy neuronů. Eferentní neurony předních míšních rohů a aferentní
neurony spinálních ganglií (obr. 1).

Neuron tvoří l. tělo nervové buňky (perikaryon, soma),2. periferní nervové
vlákno (výběžky' tj. dendrity a neurity) a 3' terminální větvení (te1odendrion). Spojuje
se s efektory nebo receptory (obr. 1,5).

1. Tělo nervové buňl'y (perikaryon)

od okolí je odděleno membránou. obsahuje cytoplasmu. Ve středu je umístěno
velké jádro s jadérkem, nukleolem. V cytoplasmě je nejdůležitější basofilní Nisslova

1B substance, což je ribonukleová kyselina. Účastní se na intensivní proteosynthese. Vrstva



obr. 1. Motorický neuron (motorická
jednotka) s myelinoqým vláknem a sen-
sitivní neuron (sensitivní jednotka) s ne-
myelinovým vláknem. Dole řez.
sy - synapse, es - iniciální segment)
e - endoneurium, endoneurální trubice,
R - RanvierivzáÍez,r - internodium,
ScZ _ Schwannovabuňka,n - nukleus,
jádro' c - cytoplasma' výběžek Sch.
buňky, ax _ axorl' sz - svalová vlákna,
buňky, mp - mototické ploténky, rp -
recepční pole, & - kůŽe, rnes - mesaxonJ
GS - ganglion spinale (pseudounipo-
Iární buňka)'

MoToRlcKÝ

motorickó jednotko

NEURON
sENslTlVNÍ

sensitivní jednotko

tělo (somo)

rlervove
vlókno

!
I

I

I

v

:::';;h listu. Ze zevniho
. :. ::-i]r S.nsiti\'ní r'lákna
:.: ::::iulární trubice,
!' :.:::eurální epitel.

:: :- : *:: i::. epineurium),
--:. -R.':::t: 19'i5. Boro-

]:.-:.j.označujeme
:.:::rr. \Je Schu'annovy
.'j:-:; J: :^er\'Ll' Chvbění
:];j3 -' C\S ('\ětneček

:: i: :.;:]-ní :chopnosti.
-_: >:'_..]:.5t neŽ člověk.
: - '.: ;.e','ěka. Přibiižně

_-. -,t..;,.; \955. Ducker

':]::]e Z představy mor-
]::]1J:'! ncr\-ú Se účastní
::.:::i rL.hu a aferentní

. . i' periferní nervovó
.: . :::Jrion,. SPofuie

:. \'e středu je umístěno
žliější basofilní Nisslova
ri proteosl'nthese. Vrstva

terminólnívětven

efektor

MYELlNoVÉ VLÁKNo NEMYELlNoVÉ VLÁKNo

gelu kolem jádra vede kontraktilitou k trvalému proudění plasmy z těla buňky do axonů.
Tělo neuronu troficky udržuje všechny výběžky. Bez spojení s tělem degenerují.

Na neuron obvykle nasedají terminální zakončení výběŽků jiných neuronů a vy-
t'r.á!gjí tak spojení, syn€pse (obr. 1). Jsou tvořeny presynaptickou membránou se

S\'naptickými měchýřky mediatorů a postsynaptickou membránou. Tvoří ji buněčná
:nembrána vlastního těla.

2. Periferní nervové vlríkno (obr. 1' 2' 3' 9)

Je funkční jednotkou periferního nervu' Z buněk předních míšních rohů (a ze
SÝmpatických ganglií) vycházejí eferentní neurity' z pseudounipolárních buněk spinál-
ilch ganglií isou to aferentní dendrity. Morfologicky nejsou rozlišitelné, a proto Se pro
ně používá jednotného termínu neríové vlákno. Skládá se Z axonu a z pochvy (Seddon

!972, Sunderland 1972, Rohen 1975, Carpenter 1976, Landon 1976). 'to
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obr. 2a. Elektronmikroskopický obraz myelinového vlákna lidského n' suralis. Orig. zv. 48 000 x .

(Zhotovil M. Noadk, VÚHEM Praha.)
ax _ axorLr r?' * neurotublsly, bm - basální membrána, mg _ myeIinová pochva, Sc/u - Schwan-
nova buňka, c - cytoplasma' e - endoneurium' fr/ * kolagenní fibrily.

i'' Axon. Je extrémně dlouhým buněčným výběžkem. Neběží přímočaře, ale ve
fasciklu má vlnovitý cik-cak průběh (str.29) (obr. 9). Dosahuje dé|ky až 1 m. Bu-
něčné tělo tvoří jen zlomek celkového objemu axonu. objem bývá až 200krát větší než
objem buněčného těla. Směrem do periferie se lehce cylindricky zuhýe. Síla se pohybuje
od 0,5 pr, po 20 p. (Sunderland 1972). Skládá se z polotekuté axoplasmy, která se pohybuje
od buněčného těla k periferii rychlostí asi l -2 mm/den, tj. podobnou rychlostí jako re-
generující vlákno. Vedle tohoto základního pohybu v axoplasmě existují ještě pohyby
obousměrně (Ducker 1972, Hubbard 1972, Němeček a spol' 1972, Landon 1976). Jak
lkázal zejména Weiss a Hiscoe (Gutmann a Hník 1963), axoplasma Z porušeného místa
vytéká' nad ligovaným místem se naopak hromadí a působí zduření vlákna (obr. 19).

Povrch axonu tvoří tenká buněčná membrána, ašolemm-a-

Pochva (obr. l, 2). Axon je obalen pochvou až na krátký oddíl při odstupu z bu-
něčného těla označovaný jako iniciální Segment a až na konečné větvení, telodendrion.
Podle druhu pochvy všechna vlríkna rozdělujeme na a) myelinovq bílá, b) nemyelinová,
šedá vlrákna Remakova.

a) Myelinová pochva (obr. 3,4). Vytvářejí ji Schwannovy buňky tím, že ob-
klopují axon mnohonásobnou rotací. Membrána obklopující axon je se zevnějškem spo-

: 20 jena dvojitým mesaxonem. Každá membrána je tvořena dvěma vrstvami lipidů s pro-
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1). L;n,ion i976). Jak
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.. 'riiá' b) nemyelinová,

:-..,-r' buňky tím, že ob-
: ie se zer,něiškem spo-
l '''rsn-ami lipidů s pro-

obr. 2b. Elektronmikroskopický obraz nemyelinových v1áken lidského n. suralis. orig. zv.
27 000 X . (Zhotovil M. NoatÍk, VÚHEM Praha.)
ax-axofl'M-mitochondrie,e-endoneurium,É/-koiagennífibrily,Scž-Schwannova
buňka, z - nukleus, jádro, c - cytoplasma, bm - basální membrána

teiny. Tlouštka myelinové pochvy závisi na počtu membrrínových vrstev. Ranvierovy
záÍezy jsou místa, kde je myelinová pochva zcela přerušena. Jsou to styčná místa mezi
jednotlivými Schwannovými buňkami. V periferních nervech mají jinou strukturu než
v CNS (obr. 3). Vzdálenost mezi Ranvierovými záÍezy označujeme jako internodium.
Čím silnější vlákno, tím je internodium delší a tím rychlejší je vedení vzruchu neryem.
Schmidt-Lantermannovy náručky jsou šikmé a kónické záiezy v myelinu internodia.

Jejich funkčni význam ještě není jasný (Němeček a spol. 1972). Zevně myelinové pochvy
uprostřed internodia |eži jádro Schwannovy buňky. Průměr myelinových vláken je

2-30 p. (Sunderland 1972). 27
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obr. 3. Schema detaílu myelinového vlákna a Ranvierova
záiezu v periferním (PNS) a v centrálním (CNs) nervovém
systému. (Doplněno dle Carpentera |976.)
a - axolemma ohraniču|ící axoÍ:^' nt - neurotubuly, Sch 1,
Sch 2 - dvě Schwannovy buňky stýkaiící se v Ranvierově
záíezu, brn - basální membrána překlenující R. zářez,
e - endoneurium, schema endoneurální trubice.

obr. 4.Vznik myelinové pochvy.
Š;pna - směr rotace Schwan-
novy buňky kolem axonu, c -
cytoplasma, n - rrtskletss, mes -
mesaxon spojující vně1'ší prostor
s axonem.

J
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:rc viákna a Ranvierova
:'_:::::r CNS) nervovém

: - neurotubulY, Sch 1,

: '.'i:'i se v Ranvierově

;:ekienuiící R' záÍez,
:.:i trubice.

l. \-znik m-velinové pochvy.
.- - sn:ěr rotace Schlr'an-
:ikv kolem axonu' c -

'--,r-:, rl - nukleus, rnes -
:..:;l spojující Vnější prostor
':t 3i:1.

iFERENTNt sYsTÉM

. dotek tlok

Voter-Pociniho tělísko-
. bolest teplo chlod

volnó zokončení 

-
šlocho_Gol9iho Íeceptor\

svol _ svolové vřeténko- i

:=ERENTNl SYSTÉM

motorické p|oténky '.
introÍusólní '{

sMlŠENÝ NERV RADIX DORSALIS

mediólní svozek

BasáIní membrána (neurilemma' Schwannova pochva) (obr.2,3) je

Souvislá nejzevnější membrána' která se překlenuje přes Ranvierovy záÍezy. Teprve tato
vrstva odděluje extracelulární prostor od intracelulárního prostoru nervu.

b) Nemyelinová pochva (obr. 1, 2b). Je tvořena pouze tenkou vrstvou Schwan-
nových buněk. Tyto buňky nevytvářeií mnohonáSobnou rotací myelinovou pochvu.
obvykle jedna Schwannova buňka tvoří svými záhyby pochvu pro více tenkých axonů.
označujeme je jako šedá Remakova vlákna. Jsou tenčí než I1t'

Nemyelinigovaná isou. všechna postgangliová vlákna vegetativního Systému a _so-
matická vlákna tenčí než 1 p. Silnější somatická vlákna a pregangliová vegetativní vlákna
jsou myelinisovaná.

En_d_oneurium (Henleova pochva) (obr. l,2,3). Zevně od basální membrríny
je každé nervové vlákno obklopeno podpůrnou tkání. Vytvářejí ji obvykie 2 lamely kola-
genu. Jako Henleova pochva pÍechází i na terminální větvení axonu (obr. 16). Vzniká
tak endoneurální trubice, ve které je nervové vlákno (axon a Schwannova buňka S mye-
linem) uzavřeno. Správná představa endoneurální trubice je základem pro vysvětlení
většiny patologických stavů nervu' Probíhají v ní všechny degenerační a regenerační
pochody (str.42). Množství axonů obalených endoneuriem se Spoiuie do fasciklů,
které pokrývá perineurium. Jejich větší počet spojuje a obaluje epineurium. Tím
vzniká vlastní nerv (obr. 6).

gonglion spinole silnó myel.
vlókno

svozek
..slobó myel. o nemyel.

c,A á vlókno-lirl' ._au'1r;

extrofusóIni

pregongliovó v|ókno

ScERÁLNÍ SYSTÉM

RECEPTORY

EFEKTORY 
-

gonglion sympotrcr RADIX TVENTRALIS

postgongliovó vlókno

iIózy_ hlodké'svoly _ srdce

obr. 5. Schéma aferentních a eferentních vláken smíšeného periferního nervu. Schéma receptorů
: efektorů. 23



PERIFERNi NERV

sensitivní v|ókno

gonglion
spino le

- - --:-r-

NERVOVÉ l int.,nodí.
VLÁKNO I nyel,n--'11

motorické ) oxon -'-

MESONEURIUM
(ADVENTlCrE)

í longitudinólní Ž
tennv 

{ regionólní -ž

obr. 6. Schéma periferního nervu. Plexiformní uspořádání fasciklů.

3. Zakončení nervových vláken (obr. 1' 5)

Každý axon Se terminálně věwí. Zakončení bez myelinové pochvy (telodendrion)
je výstupní úsek, kde se uvolňuií mediátory a přenášejí na efektor.

a) Eferentní vlákna
o( motoneurony předních míšních rohů jdou k extrafusálďm svalovým vláknům a končí
na motorických ploténkách (obr. 5). Jeden motoneuron zásobuje skupinu Svalových
vlríken a celek se označuie jako motorická iednotka (obr. l).
Malé y motoneurony předních míšních rohů tvoří asi l/3 vlríken motorických kořenů.
Jdou k intrafusálním nervosvaloqým ploténkám ve svalových vřeténkách. Udržuií sva-
loqý tonus.
Vegetativní motorická vlákna na hladkých svalech a žLiaových buňkách končí jemnými
větveními.

b) Aferentní vlákna
Yycházeji z interoreceptorů nebo exteroreceptorů. Gangliová buňka s terminálním vět-
vením a receptory z určité oblasti, kterou označuieme jako recepční pole, tvoří sensitivní
iednotku (Seddon 1972). Aferentní vlríkna začínaji volnými větveními (bolest, chlad)
nebo speciálními receptory iako jsou hmatová tělíska nebo Vater-Paciniho tělíska.
Informace o napětí svalu jde z Golgiho šlachových tělísek silnými vlákny Ib. Ze spe-
ciálního receptoru' tj. svalového vřeténka jdou silná Ia vlákna.

V podrobnostech odkazujeme na: Maršala (1966)' Jedliěka a spol. (1972)' Němeček a spol' (7972),
24 Seddon (L972), Sunderland (1972), Bradley (1974), Rohen (1975), Carpenter (1976), Landon ( 1976 ) "
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SLoŽENÍ PET.IFERNÍHo NERVU

Periferní nervy Se skládají z vlastní funkční tkáně a tkáně podpůrné avýžívné. Roz-

dělujeme je na 1. nervová vlákna' 2. fascikly _ svazky' 3. podpůrné vazivo' 4' cévy s me-

SoneuÍiemJ 5. lymfatické cévy, 6. nervi nervorum (obr. 6).

1. Nervová vlákna

}sou to axony s pochvou obsažené v endoneurálních trubicích, byla popsána.

zr_E-q9"t!:lyr'._"-13*JJgg-ry)(obr.6,7's,38'60)

Jsou nejdůležitější strukturou v moderní chirurgii nervů. Nervová vlákna v peri-

ferních nervech neprobíhají difusně, ale sdružují se jako telefonní kabely do svazečků

okrouhlého průřezu obvykle síly 0,3- 1 mm. obsahují asi 10 000 nervových vláken. ozna-

čují se jako lascik|y. Povrch každého fasciklu je kryt tenkým, ale výruzným perineuriem.

Množství fasciklů v periferních nervech kolísá od 1-100. Např. n. medianus nazá-
pěstí má 2o_3,O fasciklů. Jsou různé síly od O,O4-3,5 mm. Sunderland (1972) uvádí,
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že v místech kloubů jsou menší a je jich více, mezi klouby naopak méně a jsou větší-
Výjimkou jsou místa, kde je nerv zvýšeně namáhán jako n. ulnaris v sulcus n. ulnaris,
n. axillaris u ramenního kloubu a n. peroneus, kde je obvykle nerv tvořen jedním velkým
fasciklem. To je příčinou větší zranitelnosti nervu na tlak. Čím větší fascikly, tím je v nervu
méně epineurální tkáně mezi nimi a naopak. Fascikly tv lří asi 50 ,o/o průřezu nervu'
v kožních nervech ještě méně (16 %)' V průběhu ner\7ejn si mezi sebou v krátkých
vzdálenostech vyměňují vlákna a vytvářejí fascikulární intraneurální plexy. Na
průřezu nervem se obraz fasciklů velmi rychle měni, již v tozmezi menším než l mm.
Maximální délka bez změny byla nalezena 15 mm. Příčné řezy nervem i velmi blízko
od sebe vedou k získání dvou sousedních konců nervu s rozdílným obrazem a distribucí
fasciklů (obr. 7). Uspořádání fasciklů není u všech lidí stejné (Bumke a Fiirster 1929,

Gruber 1976). V cperační praxi nestačí mapování, které pro jednotlivé nervy provedl

'Sunderland (1972). Musíme je stanovovat individuálně. V proximálních nervových
kmenech jsou ve fasciklech sensitivní i motorická vlákna rovnoměrně promíšena. Pouze
několik cm před odstupem motorické nebo sensitivní větve obsahují fascikly jen moto-
rická nebo sensitivní vlákna. Čím distálněji k větvení nervu do svalů a kůže, tím více
se diferencují na čistě motorické a sensitivní fascikly, např. na zápěstí. To má praktický

ýznam během spojování fasciklů při mikrochirurgických operacích (str. 136).

3. Podpůrné vazivo (obr. 6)

Celý nerv obaluje homogenní vazivo, které označujeme jako epineurium. ByIo
nejdůležitější strukturou klasické chirurgie nervů. Epineurium zárovei spojuje jednotlivé

fascikly vlriknitým a řídkým vazivem. Je v něm tuková tkáň a cévy. Kolem jednotlivých
fasciklů je zřetelně lamelosně uspořádané průsvitné, ale pevné pouzdro,',perineurium
(obr. 6, 60). V mikrochirurgii za ně sešíváme fascikly, jako v klasické chirurgii celý nerv
za epineurium (str. 133). Perineurium tvořízevnístratumexternumS. lamellarezelastinu
a kolagenních vláken. Má cirkulární a longitudinální vrstvu (Ciara |953, Sunderland
1972, Borovanský a spol. |976). Stratum internum s. cellulare je ,lbal uvnitř perineuria
z vrstvičky plochých buněk, který Shanthatseerappa (Sunderland I'972, Carpenter 1976,

Landon 1976) popsal jako perineurální epitel. Do periferie pÍechází i na receptory. Je
ektodermového původu jako výstelka piae matris a arachnoidey. Tvoří hlavní difusně
bariérovou funkci nervu proti okolí i proti tkáňovému moku' Po obou Stranách peri-
neuria je zevní a vnitřní basální membrána (Van Beek a Kleinert L977). Z perineuria
vniká dovnitř fasciklů jemné kolagenní vazivo, endoneurium (obr. I,2,3,6). Místy
vytváÍi ve fasciklech septa, kudy pÍicházeji tenké cévy. Přímo na povrchu nervových
vláken vytváří kolem basální membrány a Schwannovy buňky endoneurální trubici
(obr. 15, 16). Směrem do periferie se obaly ztenčují a ubývá vaziva. Na isolovaných
nervových vláknech při zakončení zbývají pak jen oploštělé kolagenové buňky endo-
neuria označované jako Hennleova pochva a ev. perineurální epitel (obr. 16).
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obr. 8. Cévni zásobení nervu a jeho

šetření.
a) Regionální a longitudinální

systér.r.
ó) Princip šetření tepen při

mobilisaci' -/ - regionální tepny
můŽeme isolovaně přerušit, longitu-
dinálni systém zůstane zachován,
2 mesoneurium s longitudinál-
ními tepnami musíme šetřit.

c) Regionální tepénka pře_
cházejicí typickým ,,T" větvením
do longitudinálního systému.
2,5 mm silný isolovaný n. suralis'
Orig. zv. lOx.

a
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mesoneunum

interfoscjkulórní

introfoscikulórní

b

mesoneUílUm

4. Arteriae nutriciae nervorum. Mesoneurium. Adventicie (obr. 6, 8, 59)

Mesoneurium (adventicie) je vazivová tkáň, kterou je nerv spojen relativně volně
s lůžkem. Jeho prostřednictvím dostává místní cévní výživu' Pro poclobnost S mesen-
teriem je Smith (1966) označil jako mesoneurium. V mikrochirurgii tento nejzevnější
obal nervu označujeme jako adven:icii (Van Beek a I{leinert 1977).

Delší nervy dostávají několik arterií. Přicházejí z nejbližšího zdroje, většinou
z tepny, podél které nerv probíhá. Yzácněji z blizkých svalovýcir tepen. odstup nutritiv-
ních arterií je dosti konstantní. Čím dále do peritbrie, tím jejich počtu přibývá. Mají
průsvit až 0j_ 1 mm. Jsou dlouhé 5 - 15 mm, ne jvýše 25 mm. Nerv lze proto bez jejich
poškození uvolnit jen na krátkou vzdálenost (Sunderland \972). Dé1Lí se ve tvaru T na
Sestupnou a vzestupnou kolaterálu. obvykle anastamcsuií se sousedními a vytvářejí
tvpický podélný systém. Vnější a vnitřní podélný systém nervu je propojen perforujícími
větvemi. Venosní krev jde do pcdobně uspcřádaných širších žil. Ani u povrchně
uložených nervů však není odváděna do podkožnich ž1llÁch pletení. Rozlišujeme tudíž 27



zsy'$}y**gí49:6*jlr*sm*:J'!*oJ',-g'i1udir:{]l1qy:t-í".p. Tvoří jej převážně
podélné artg!e.' Descendentní, vstupující při kmenectr neivů, jsoů silnější než periferní
ascendentní. Na horních končetinách jsou uloženy převážně centrálně, na dolních kon-
četinách (n. peroneus) na obvodu nervu. 2,'Bpgiqqiilg*í p-.y:.!-é:l.Plichází do nervu
na periferii mesoneuriem. Ascendentní a descendentní anastomosy probíhají meso-
neúriem I_2mm od nérvu. Teprve pak do něj vstupují.

Jestliže jsou poškozeny regionální cévy i longitudinální cévní zásobení, doc|tází
k ischemii nervu. Z uspořádání cévního zásobení plynou některé praktické zásady:
_ Podélný tah za nerv při stehu pod napětím působí nejzhoubnější vnitřní ischemii
nervu. Podélného tahu se musíme vyvalovat (Lundborg a Rydevik Í973, Haftek Ig7O,
Haftek 1976).
_ Mobilisujeme{i nerv, musíme šetřit vstup hlavních nutritivních tepen do nervu
(n. ischiadicus v gluteální krajině, n. medianus na předloktí).
_ Mesoneuriurn (adventicii) s anastomosuiícími tepnami musíme při mobilisaci šetřit
a ponechat je na nervu (Sunderland 1972) (obr. 8).

- Po přetětí nervu mobilisuieme spíše proximální pahýl. Distální je více závislý na re-
gionálním zásobení. Mesoneurium bychom neměli plotínat ve větší délce než 6-8 cm. 

t

- Při současném protětí nervu a tepny může dojít k ischémii v distální části nervu. Je
lépe provést odloženou suturu. V distálním pahýlu může dojít k ischemické změně a ko-
lagenisaci, která se ohraničí aŽ za 2-3 týdny (Seddon 1972).

5. Lymfatické cévy

Uvnitř nervu nejsou typické lymfatické kapiláry. Epineurium je však drenováno
lymfatickými civami, které provázeji arterie do regionálních lymfatických uzlin nebo
podél nervu do subarachnoidálníhrr pÍostoru. Perineurium s perineurálním epitelem ie
pevnou barierol pro! ilfekci.

6. Nervi nervorurn

V periferních nervech jsou tenká bezmyelinováJ patrně vegetativní a sensitivní
vlákna. PÍicházeji do nervů podél arteríí, jsou v epineuriu i perineuriu. Mají nejspíše
vasomotorickou a sensitivní funkci.

PoHYB NERVU. UNDULACE AXoNÚ

Důležitou funkcí nervu ie jeho pohyb, volnost. Můžeme rozlišovat 2 pohyby:
1. Pohyb nervu způsobený volným průběhem v lůžku. Nerv je pevně fixován jen u pá-
teře a v terminálním větvení. Mesoneurium jej poutá jen lehce. Při pohybech svalů
a kloubů proto nerv volně klouže. 2. Nerv vykonává vlastní pomalý pohyb. Vykonávají
|ei i jednotlivé fascikly.

28 Rozšířená představa, že axony v nervu probíhají rovně, není správná. Tato chybná
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Obr. 9a. Undulace nervových vláken.
a) Fontanovo příčné pruhování

fasciklu za fysiologických podmínek,
způsobené vlnovitým průběhem ner-
vových vláken.

D Šipka - přechodné vymizení
příčného pruhování při nataŽení fas-
ciklu a protažení nervových vláken.

c) Schéma fysiologického vlnovi-
tého (cik-cak) průběhu dvou isolova-
ných nervových vláken.

d) Příčné pruhování jednoho
fasciklu n. ulnaris v operačním poli,
zdůrazněné kontrastním zpracováním.
Orig. zv. 10 x . (Viz též obr. 58, 60.)

představa vznikla nejspíše z histologických fixovaných preparátů. Při mikrochirurgických
.lperacích s malým zvětšením a při vhodném osvětlení prosvítají ve fasciklech skrze
perineurium příčné světlejší a tmavší spirálové pruhy (obr. 6,9,58,60). Jsou optickým
i'vjádřením vlnovitého cik-cak průběhu axonů ve fasciklu, tzv. undulace. Iev popsal
a správně vysvětlil již Fontana r. 1781. V našem stoleti byl uvedený základni poznatek
skoro zapomenut (Clarke a Bearn l972).Tentovlnovitý cik-cak průběh axonů a Fon-
tanovo příčné pruhování fasciklu ihned vymizípÍinatažení nervu a opět se objeví při
'eho povolení. Vymizení undulace ukazuje zhoubný vliv podélného tahu na funkci nervu.
L-kazuje též, že vlastní neÍvová vlákna mají delší průběh než příslušný nerv (Zrlěřina
l Šprincl 1979a, b).

)RUHY NERVoVÝCH VLÁKEN

Podle převažující funkce rozdělujeme periferní nervy na_slniŠ-:_r'é, 
'_*J9-yé. \gzsí- Smíšené se ve svém průběhu obvykle dělí na kožni a svalové větve"

Podle průměru vláken, rychlosti vedení a fysiologických charakteristik obsahují
:eriferní nervy různé skupiny.vl{k_e._a (tab.2, obr.5). Základní klasifikaci provedli
:' 1937 Erlanger a Gqsser. Rozlišili 3 skupiny, označené písmeny A, B, C. Skupina A
:vla dále rozdělena na skupiny označené řeckými písmeny e' 8, ^(,8 (obr. 10).
_ Skupina A obsahu;'e myelinová somatická vlákna (ne vegetativní). Mají průměr t9

íoscikI

nervové vlókno



obr. 9b. Vlnovitý (cik_cak) prúběir nervových vláken v rastroxací elektronoué mikroskopii (REM).
Fascikl n' suralis zbavený nrikrochirurgicky perineuria' Nahoře - orig. zv.7ox. Dole _ orig.
zv.7OO x (Zaěřina a Šprincl 1979a, b). (Zhotovil M. Noxák, A. Jetínkoxá VÚHEM Praha a A. Rek
Výzk. ústav 070 Brno.)

2_20p". Rychlost vedení je 10-120misec. Fodskupina a obsahuje nejsilnější svalově
proprioceptivní aferentní vlákna a eferentní vlákna jdoucí k extrafusálním svaloqým
vláknům. Mají krátkou refrakteÍni ťázi, jsou nejdráždívější, vedou nejrychleji, mají
střední citlivost k arroxii a neimenší k místním anestetikům. Podskupina p jsou tenčí
vlákna a vedou taktiiní pocinity z kůže. 1 jsou tenká vlákna motoneuronů inervujících30



eferentně svalová vřeténka. Vlákna 8 jsou nejtenčí myelinová vlákna a vedou ryclrlou
složku bolesti (obr.5, 135).

- Skupina B jsou Vegetativní pregangliová vlákna opatřená myelinovou poclrvou.
Průměr mají menší než 3 p a vedou rychlostí 3- 15 m/sec. Jsou středně dráždivá, maji
největší citlivost k anoxii a střední k místním anestetikům.

- Skupina C jsou nemyelinisovaná nejtenčí vlákna a vedou nejpomaleji. Mají průměr
menší než 1 pr. a vedou rychlostí 0,5-2,3 m/sec. Mají nejdelší refrakterní fázi, nejmenší
dráždivost, nejmenší citlivost k anoxii a největší k místním anestetikům. Funkčně se
jedná o 2 druhy vláken. Jsou to Vegetativní eferentní postgangliová vlákna sympatiku
a aferentní vlákna vedou:í pomalou bolest (obr.5, 135).

Novější klasifikaci 1rrovedl Lloyd a Chang (Wright |967, Hrbek 1968). Aferentní
vlákna rozdělují na 4 skupiny.
Skupina I - průměr 12-20 p. Jsou to nejsilnější aferentní myelinisovaná vlákna.

Jsou obsažena pouze ve svalových nervech.
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rych I osl
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obr. 10. Druhy nervových vláken.
a) Složený akční potenciál nervu

lr.'iadřující různě rychle vedoucí sku-
_:iny vláken dIe Erlangera a Gassera.

l) Poměr myelinových a nemyeli-
::ových vláken v n. suralis (histogram).
Patrno dvouvrcholové uspořádání'
Sradley L974.)
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Skupina II - průmět 5-I2 p. Jsou obsažena ve svalových i kožních nervech.
Skupina III - průměr 2-5 p'. Jsou obsažena ve svalových i kožních nervech.
Skupina IV - průměr pod 1 p. odpovídá C skupině dle Erlangerq a Gassera. Porov-

nání obou klasifikací ukazuje tab.2.

Tab. 2. Druhy nervových vláken

Skupina
Průměr

a rychlost
vedení l

Funkce, původ, určení

_]ELE\Í PC

Ia I v- zop,"
(A, a) i 70 - 120 m/s

IbL
(A, e) 

I

ďerentni
eferentní

* svalová vřeténka

- extrafusální svalová vlákna (stah svalu)

aferentní - Golgiho šlachová tělíska

5-12p,
30 - 70 m/s

aferentní - dotek, tlak

eferentní svalovávřeténka

2- 5tl.
t2 -30 mls

3,4
5-15 m/s

0,5 - 1,0 pr

015-2,3 mls

aferentní - bolest, teplo

eferentní pregangliová vlákna sympatiku

aferentní - bolest, teplo

eferentní postgangliová vlákna sympatiku

I

'l
l

I

1

I

I

(A, B)

Spektrum síly vláken. Periferní nervy maií typické složení podle spektra síly
vláken. Rozložení vláken podle množství a pÍůměru (histogram) má většinou dvou-
vrcholovou charakteristiku (obr. 10b). Poměr slabších k silnějším vláknům, tj. index
je např. u Svalových větví 0,7- l, u kožních nerv:ů 2-3, nn. splanchnici mají index 12

(Bradley 1974). Poměr tenkých nemyelinových vláken k myelinovým n. suralis je 4: 1.

Po regeneraci se obvykle spektrum síly vláken nenormalisuje a ztráci se dvouvrcholový
charakter histogramu' Silných vláken ubude (str. 51)'
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oĚrBNÍ PoRANĚnÍ NBnvŮ

Poranění dělíme dle A. stupně poranění, B. rozsahu poranění, C. příčiny, etiologie.

A. STUPEŇ PoRANĚNÍ

Dělení dle stupně je pro pochopení degeneračních a regeneračních pochodů nej-
důležitější. Byly navrženy dva systémy.Yycbázejív zásadě z poranění axonu a jeho obalu,
endoneuria. oba systémy se vzájemně osvětlují a doplňují, proto je uvádíme (tab. 3).

Klasické dělení pocházi z r. 1943 od Seddona (1954,1972' I975). Popisuje od nejlehčího
k nejtěžšírnu 3 stupně:

lr[.*J3aJg {:*"G s:xp-re_gil- j e reversibilní poranění lehkého stupně' Axony
při něm nejsou přerušeny a nedochází k Wallerově degeneraci. Denervační fibrilace při
EMG nevzrrikají. Úprava nastává během několika dnů, nejpozději do 6 týdnů. Poranění
jc funkční nebo postihuje pouze myelinové pochvy, což vysvětluje, proč jsou nejvíce
postižena motorická a proprioceptivní aferentní vlákna, která mají nejsilnější myelinovou
pochvu. Povrchní kožní čití je postiženo méně.

'2.l 
Axonotm-ege (axonotmesis) je poranění, při němž jsou porušeny axony

a distálně dochází k Wallerově degeneraci. Vznikají svalové denervační fibrilace. obaly
axonu) tj. endoneurální trubice s basální membránou a ostatní struktury nervu zůstávají
zachovány. I( regeneraci dochází Spontánně a je funkčně dokonalá. Axony vrůstají do
puvodních endoneurálních trubic a k původním receptorům. Axonotmesi způsobuje
stlačení nervu' častou příčinou jsou fraktury. Latentní doba do úpravy se udává 4 až
ó měEíců.

', 
3'iNulrrnt"mese (neurotmesis). V původním pojeti (Seddon 1954)je to anato-

nické rozdělení nervu, nebo takový stupeň přerušení jizvou, žebez chirurgické resekce
le regenerace takřka nemožná. I(ontinuita nervu při něm může být zachována. Později
Seddon (1972,1975) tento pojem nepoužívá. Podstatou neurotmese v dnď*gnistljs
p!:tyš:líelo{Ly9*I'Ě€]*.-9ba'Ěrjils*qox9{áÉ -
:ušen! perinep1ia q. jqdngtlivých fasciklů. N.ttřžš'"lt_p{te-pi9:usgltppile-y{a*+'úplqé
:ozdělení nervu. U všech stupňů neurotmese dochází k !(lallerově degeneraci a dener--,'.&?frffi- při EMG jako u axonotmese. Zásadnirozdíl je v tom' že podle stupně
roranění je spontánní regenerace ztižená nebo zcela znemožněná.
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Ko1tinuá|ni 
""-::9-= í

Pro tento prakticky důležitý stav není český ustálený termín. Používáme výrazur'
který se blíží nejčastějšímu názvu v anglosaské literatuře (neuroma in continuity, lesion
in continuity). Je*_t9j!1y:}4yeg.rlr"rt_':lg!L*}Pg-{9?*ě-193;LYll-!!pis3ttt\!g^ry ry':yg
t j. axony _1"91"*919_Y119P ;19*b" 9 fa'9cikly''-S--P-91:l1'e'**:**"Bii 

-zu'h'_o-yí-qÍ}9'_'_!Ln'}lt"y" .1-9:-y}
a epneqg._Regenerace tímto neuromem je vždy ztižena. Při lehkém Stupni (porucha

endoneuria) je regenerace možná a většinou bude mít lepší výsledek než sutura. Při těžším
.tupni, tj' při přerušení perineuria a fasciklů bude spontánní regenerace nemožná. Po-
ranění vyžaduje resekci a suturu (Sucderland |972). operační indikace a rozhodování
\-iz str. 92, 105-110.

Sunderland (1972) popisuje 5 stupňů poškození nervu. Dělení v podstatě histolo-
ricky zpřesňuje Seddonovu klasifikaci (tab. 3).

l. stupeň je nejiehčím postižením. Axon pi'i něm není přerušen, ale ztráci na
:rškolik hodin až týdnů své funkční vlastnosti. Může být způsoben a) tlakovým přeru-
:ením cirkulace a místní anoxií, b) přímým účinkem tlaku na axon. Wallerova degenerace

]enastává. odpovídá neurapraxii (Seddon).
2. stupeň vznikne velmi siiným nebo cilouhodobým tlakern. Při něm odumře

axon, dojde k rozpadu a Wallerově degeneraci distální části. Regenerace je snadná, pro-
:tlŽe endoneurální trubice zůstaly zachovány. odpovídá axonotmesi (Seddon).

3. stupeň vede k přerušení endoneuria a endoneurálních trubic.
4. stupeň vede k poškození perineuria a desorganisaci nervu na úrormi fasciklů..
5. stupeň znamená kompletní přerušení epineuria a nervu na 2 části.

-;.-5. stupeň odpovídá neurotmesi (Seddotl).

6. parciální a smíšené lése postihují různými stupni poranění různé části průřezu
]ervu. V praxi jsou velmi časté.

7. lése iritační.
Klinicky je nejdůležitější, že ani. pomocnými EMG metodami nerozlišíme mezi

;xonotmesí (2' stupeň) a neurotmesi (3.-5. stupeň). U obou dojde k Wallerově dege-
::eraci a k obrazu přerušení nervu S denervačním syndromem. Kontinuální neurom s mož-
:ostí spontánní regenerace od úplného rozdělení nervu nerozlišíme (Zoěřina a Srcjskal
'.977, Zvěřina I978b)' operační indikace musejí vycbázet ještě ze znalostí rozsahu po-
:anění nervu) ke kterému docbázi při různých příčinách poranění (stt.36' 92).

3 RoZsAřI PoRANĚNÍ

Popsané stupně po1aniní mg-hoq nerv_poqtilrqvat: 1. v čá9! pr1ti9'41t-* pargiátní"

-' r-celém průř9z11"..;_ko-mpletní, 3. ďlzné stupně mohou být kombinovány. Poranění

=uže být lokalisováno na: 1. krátký úsek (řezné), 2. dlouhý úsek nervu (trakční, střelné,
:.;hemické _ kontinuální neurom). Může postihovat: l. jeden nerv,2. více nervů
:lervově cévní svazky, plexy).
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C. PŘÍČINA, ETIoLoGIE

Při různých dtuzich poranění dochází k typickým rozsahům poškození nervu.
Jejich znalost je Z indikačního hlediska stejně důležitá, ba často důležitější než znalost
stupně poranění a určení částečného nebo úplného denervačního syndromu. Řada
autorů udává různá etiologická dělení (Sunderland 1972).

Frakticky jsou nejdůležitější 3 příčiny a mechanismy: 1'.-o'1*ey!9nji' poranění,
2. t1akční poranění, 3. lu1acg q {rqktu1y. Další klinickou skupinou jsou 4. neurovasku-
lární a 5. igt19'g_93-n-í*pganě_ní. Zmiňujeme se o nich samostatně. Chronické kompresivní
netraumatické syndromy netrvádíme. odkazujeme na monografii (Pechan a Kříž 1975).

1.'otevřená poranění

K poraněním docbázi pÍi a) Íezných, b) tržnozhmožděných a c) střelných ranách
(obr.11).

]djš!Ží y.. Nejčastěji jsou způsobeny sklem a bodnutím. Působí přesně
ohrarričené poranění nervu. Dťrležité je, že ve více než 90 9i při nich dochází k úplnému
nebo částečnému přerušení nervu (Seddoru 1972). Nerv je při nich absolutně indi-
kován k revisi a často i k otrqanržité sutuře (str.92).

b) Tržir<lŽhmožděné rány. Mohou způsobit všechnv stupně poranění nervu
včctně rozsáhlých zttátóvých defektů' Rovněž je při nich více než v 90 ]l" nerv částečně
nebo úplně přerušen a vždy je indikována revise.

c) Stře-Iná a válečná poranění. Pojednáváme o nich dohromady. Mají spo-
lečnou charakteristiku. Největší znalosti o poranění nervů vznik|y z rozbotu válečných
Sestav. Během 2. světové války byl celkový počet v USA armádě odhadován na 8 až
25 000. Nervy na horních končetinách jsou postiženy častěji než na dolních (70 : 30 o/").

N. ulnaris, medianus a radialis čini až 65 }'i všech poranění. Část nervů se pro infaustní
komplikace nedostává do statistik (n. femoralis, velké tepny pánve). Střelná poranění
nervů mezi válečnými výrazné převažují (tab. 4). 64 o/o poranění nervů horních končetin
bylo nad loktem, 84o/o na dolních končetinách nad kolenem. Asi u 1/3 poranění horních
končetin ve Vietnamu byl postiŽen vice než 1 nerv. U více než I o,/o se poranění vysky-
tovalo oboustranně (opyt 1952, ostroz;erchoa 1952, Woodhall a Beebe 1957, Maurer
a spol. I97I, Sunderland 1972, omer I974b, Zvěřina 1979).

Rychle letící střela působí kolem střelného kanálu v měkké tkáni expansivní dutinu
s následnými pulsacemi. Rotace a velikost střely je druhořadá. Tyto prudké tlakové
změny vedou k vzdálenému poškození nervu (obr. 12). Mohou při něm vzniknout všech-
ny stupně poranění. od pouhého otřesu s krátkodobým ochrnutím (mnoho ztanéných
po průstřelu udává krátce ,,mrtvou končetinu") až k přímému přestřelení nervu. Následky
nejsou úměrné vzdálenosti od nervu ani vzhledu poranění. Na rozdíl od ostatních otevře-
ných ran g.edgchází " ?"0..i/p-(s94;don 1972), v 50 o/o (Sunderland 1972, Nulsen a Kline
L973) až 70o/o (omer I974b) k přgryš_e'-1{!elY]].1_vzniká typický kontinuáIní neurom.
Rozsah poranění se demarkuje až za 3 i více týdnů (Ducker a spol. 1969, Ducker )'972).

36 U 50-70 o/o střelných poranění docházi k spontánní reinervaci a úpravě paresy.
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obr. 11. Rozsah poškození nervu dle 3 pří-
čin otevřeného poranění. Při řezném atržno-
zhmožděném poranění dochází většinou
k úpinému nebo částečnému anatomickému
přerušení nervu. (Podle vlastních nálezů
a Seddona 1972.)
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obr. 12. Podstata účinku rychlé střely.
a) Axiální průlet střely s expansivní dutinou a vzdáIeným natažením a zhmožděním nervu

šipka).
ó) Poranění nervově cévního svazku na paži vpravo. N. medianus funkčně i anatomicky nor_

::lální' N' cut. antebrachii med. s lehkými funkčními a morfologickými změnami' Spontánní
-Drava. N. ulnaris s úplným denervačním sy a kontinuálním neuromem.

c) N. ulnaris podložený rouškou. Úsečka apraL)o - rozsah kontinuálního vřetenovitého
:]euromu s neurotmesí (Seddon)' tj. 5. st. poranění nervw (Sunderland). Spontánní regenerace

; :oblematická až nemožná.
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První příznaky se objevují ažza 6-10 i více měsíců. Pro střelná azejména válečná po-
ranění jsou typické komplikace. Každou ránu považu jente za infikovanou. Časté jsou po-
páleniny' ztrínyk'Ůže, šlach, cév, skeletu a kloubů. Bývají jiná přidružená poranění a okol-
nosti oddalující ošetření nervu. Poranění, která se Spontánně nehojí, proto mají proti
mírovým horší prognósu'

fab. 4. Vátečná poranění nervů dle příčiny (Vietnam' Omer |974b)

Počet raněných Více než

Pomalé střely
Rychlé střely
Lacerace
Fraktury, komprese
Trakce

290
223

89
49

2

78
89
15
4
2

Indikační stanoviska neisou jednotná. Nemožnost ihned správně rozhodnout při
kontinuálním neuromu vede k indikaci revise až po 8 týdnech (Nulsen a Kline 1973).

Po Velké vlastenecké válce bylo doporučeno operovat do 3-4 měsíců (opyt 1952,

ostroaerchov 1952). Někteří dokonce doporučují čekat na spontánní úpravu 6-10 mě-

siců (Sunderland 7972). Ztrati se tím však možnost prorést SutuÍu u 30-50 o/o těch,

kteří ji potřebují. Častý neúspěch okamžité sutury dáváza pravdu stanovisku' že bychom
střelná poranění rychlými střelami měli revidovat nejdřír'e po 3 týdnech, kdy se poranění

demarkuje.

2. Trakční Pg13ngli
Vzniká tahem Za nerv v podélné ose. orf (l97 B) experimentálně prokázal,žektrakč-

nímu poškozeini dd,cházi j1ž pii protaženi o 2-3 % .:1\g_"É dé.lky n9rvu. Je typické pro
poranění brachiálního plexu' kdy k němu dochází i bez luxací a fraktur (str. 165). Vzacně
působí vytržení i kořenů lumbosakrálního plexu (str.224). Má-li dojít k trakčnímu po-
ranění ostatních nervů, musí nastat luxace, fraktura nebo prudká dislokace nervu, jak

k ní dochází při rychle letících střelách. Při luxaci kyčle a poranění kolenního kloubu
vzn1ká typické trakční poranění n. ischiadicus s peroneální složkou nebo přímo pora-
nění n. peroneus communis' Trakční poranění je jedno z nejzhoubnějších poranění
nervů.T"yp"*ffi..?.Jzni\.kontinuá1níhoneuromu.Seddon
(lolz|;T.-řffiil:Ta;}..ó"ijóřádi;í1akemsepřitahutrhají
struktury nervu' se liší. Sunderland (1972) na bioptickém materiálu popisuje, že se nej-
dříve trhají axony a nakonec obvodové epineurium. Haftek (1970) naživém nervu zjistil,
Že nejdříve praskne na jednom místě epineurium a pak se uvnitř fasciklů přetrhávají
na velké vzdálenosti nejméně odolné axony. Perineurium jako nejodolnéjši ztstává za-
chováno nejdéle. Rozhodující součástí trakčního mechanismu je poškození cévního

ll Frakturr

-_'-"i ř' al'
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:._-' :-::: _<.-l:lního kioubu
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,:::- ::;romu. seddon
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:: Žir'ém nervu zjistil'
::::: i::ciklu přetrhávají

:::: cl..lněi ší z'istáv á za-

:-. :: poškození cévního

obr. 13. Typický příklad zavřeného přímého zhmoždění a trakčního
poranění nervu frakturou (n. radialis).

n. rodiolis

{-zhmoždění

zásobení nervu. Vznikají výrony, ischemie a fibrosy nervu. Trakční poranění může
způsobit všechny stupně poranění nervu včetně jeho úplného přetržení. Jako všechny
kontinuální neuromy působí trakční poranění obtížné operační rozhodování. Pro délku
poškození je zejména u n. peroneus někdy nemožné nerv resekovat a spojit.

3. Fraktury a luxace

Působí přímo kontuse a komprese nervů nebo trakční poranění (obr. 13). Z in-
dikačního hlediska je důležité' že ve vysokém pÍocentu docházi k částečné nebo úplné
Spontánní úpravě. S eddon (I97 2) udává z 2 1 1 poranění na horní končetině úpravu v 9 I o/o.

Vyloučil-li zvlášť benigní poranění ramene, činila spontánní úprava 77 o/o.Kneurotmesi

(4. a 5. stupeň) bez možnosti spontánní úpravy docházi u n. radialis při fraktuře humeru
pouze ve 20 o/o (Nulsen a Kline 1973). Při otevřených zlomeninách dochází k těžším po-
raněním. Spontánní úprava nastává jen v 65 u,..d. Podobná procenta spontánní úpravy
jsou udávána i na dolní končetině.

V operačních indikacích můžeme být konservativnější než při řezných a tržno-
zhmožděných poraněních, dokonce i než při střelném poranění. Dobré výsledky ,,ne-
urolysy" budou velmi suspektni z náhodné koincidence Se Spontánní úpravou. Při-
bližně v 20 o,| dojde k rozdělení nervu) které vyžaduje bezpodmínečně suturu. Dochází
k němu zejména při dislokačních frakturách s ostrými hranami a fragmenty při poranění
n. radialis (obr. 13).

4. Neurova-s*-u-lárn! 
_p 

or arrění

Způsobují rozsáhlé poškození až nekrosu dlouhých úseků nervu. Pro poruchu cév-
ního zásobení ostatních tkání vznikaií těžké obrazy. Může k nim dojít při otevřeném nebo
zavřeném poranění, z hernatomů nebo aneurysmat. Typická je Volkmannova ischemická 39
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obr. 14. IJzávět a. ulnaris při řezném přerušení n. ulnaris. Šipny - částečné retrográdní plnění
tepny z a. radialis cestou arcus palmaris. Yíz též obt. 27 a 67. (Arteriografie J. Bret')

kontraktura. Vzniká nejčastěji při suprakondylické zlomenině humeru a kompresi ner-
vově cévního Svazku a. brachialis. Isihemii musíme předcházet. Nesmíme ji zhoršovat
těsnou sádrovou fixací. V indikacích a složitém léčení odkazujeme na Seddona (1972,

1975). Část zranění kompensuje kolaterální oběh (obr. 14'9L).

_s=I*rye:T[ -p-.-rllřq (obr. 59, 72,73' 74, !22' !25)

Injekce různých léků, antibiotik i sedativ do nervu nebo do jeho bezprostřední
blízkosti působí svým chemickým vlivem těžké intraneurální změny, granulomy z cizich
těles a vznik kontinuálního neuromu. Samotný vpich jehly většinou poranění nepůsobí.
Nejčastěji postiženým nervem je n. ischiadicus na hýždi' pak n. radialis na paži. Stále je

třeba sestry Varovat před možnou chybou.
Ihned je indikována instilace fysiologického roztoku k netvu, která by měla zředit

koncentraci látky. JeJi lése parciální, vyčkáme. Při kompletní plegii je lépe udělat vý-
plach ihned při revisi nervu. \edojde-li k úprar'ě po 8 týdnech, nerv revidujeme a po
neurografickém vyšetření buď ponecháme, nebo resekujeme jako ostatní kontinuální
neuromy (Nulsen a Kline 1973).

Iatrogenní poranění vznlkají při zavřeném napravování luxací a zlomenin a při
ortopedických operacích. Viděli jsme n. radialis po fraktuře humeru interponovaný mezi
kostní fragmenty, vzatÝ ďo drátěné kličky, podélně zhmožděný a sešitý s periostem, zhmož-
děný po resekci hlavičky radia aposlední dobou často zničený r. profundus po použití Ao
metody na předloktí. N. ischiadicus a peroneus poraněný po operacích kyčelního a ko-
lenního kloubu a zlomeninách femuru. K poranění docházi po ušních a stomatologických

40 operacích (n. facialis), po operacích krčních uzlin (cervikální plexus, n. XI), po skaleno-



tomii (brachiální plexus), po operacích varixů, po by passu (n. saphenus s algickým syn-
dromem), po thorakotomii a lumbotomii (nn. intercostales), po herniotomii (ilioin-
quinální syndrom), po zavádění mimotělního oběhu, po katetrisaci a apendektomii
'n' femoralis), po bederní sympatektomii (excise plexus lumbosacralis a n. femoralis),
po strumektomii (n. recuÍrens) a další. Paresy nervů vznikají z otlaků při anestesii nebo
sádrové fixaci. Pro poranění předloktí je typické sešití n. medianus se šlachami flexorů,
s m. palntaris, s lig. carpi volare a n. ulnaris dokonce se šlachou extensorů. Viděli jsme

i zkÍižené sešití n. ulnaris a n. medianus. Vznikají všechny stupně poranění od zhmož-
dění, vzetí do stehu až po přetětí a resekci nervu. Nelze dost nabádat k opatrnosti při
všech operačních výkonech v blízkosti nervů a zdůrazňovat přehledné operování a znalost

topografické anatomie (Metelka 1965). Iatrogenní lése by měla být okamžitě řešena

během poranění.
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DEGENERACE A REGENERACE

Úvoo

Pochody po poranění nervu jsou složité. odkazujeme zejména na práce naší neuro-
fysiologické školy representované E. Gutmannem, Í. Zelenou, P. Hníkem a dalšími
(Gutmann 1955,7962, Gutmann a Hník 1963, Singer a Schadé 1964)' Pro praxi zjedno-
dušujeme.

Neuron předních míšních rohů nebo spinálních ganglií tvoří se svými výběžky
a motorickými ploténkami nebo receptory funkční jednotku. Jejím řídícím a výživným
centrem vytvářejícím trvalý tok axoplasmy do periferie je buněčné tělo' perikaryon. Bez
spojení s tělem nemohou výběžky samostatně existovat. Po přeruš91í axonu proto do-
ct{{"\ r.'o?P3ay djs1{$i..99-E'?-9-q_9j1":*:j"Tji.-3-np:.*::**-[ď19rovy.d-e'generace.

Buněčné tělo reaguje na ódděléňí ďoriii;na;třffi Ňá;ěmďóšii'niófiuřrióu tvor-
bou bílkoviny se snahou zachovat existenci a růstem nového axonu dosáhnout spojení
s efektory (motorická buňka) nebo receptory (gangliová buňka)' To je podstata Walle_
roJ"Jr'"-{^e€ge{g9.

K degeneraci dochází v distálním pahýlu a v terminálních zakončeních. ostatní
procesy chápeme jako projevy regeneračního úsilí buněčného téla (Ducker a spol. 1969,
Ducker 1972, Hubbard 7972, Němeček a spol. 1972, Bradley 1974' Carpenter 1976,
Landon 1976). Přistupuje k nim reakce mesenchymálních obalů nerl'u, které mají ten-
denci poranění uzavírat.

1. WAX.LEROVA DEGENERACE

Po přerušení axonů (axonotmese,2. st., neurotmese' 3. až 5. st.) dochází v distál-
ním pahýlu k degeneraci (tab. 3). Zákol formuloval Wall7r r.IB52.'Degeneťace probíhá
současně v celé délce pat'yt,l ;lz'za nětióiiŘ fróáií. il;t',iii pri rik žaniku axonů a mye-
iinové pochvy" Schwannovy buňky naopak hrají aktivní roli. odklíze jí rozpad|é axony
i myelin a vytvářejí Bůngnerovy pruhy umožňující regeneraci nových axonů. Endoneu-
rální trubice s endoneuriem a basální membránou (neurilemma), v nichž degenerace
probíhá, zůstávaji zachovány. R'ovněž fascikulární struktura nervu Se nemění.

1. Rozpad axonů a myelinové pochvy

Axon ztrácí kontinuitu a rozpadá se nejdříve (během l -2 týdnů).
generují tenká a sensitivní vlákna (Gutmann 1955) (obr. 15)'

42 Myelinová pochva se rozpadá poněkud pomaleji. Degeneraci
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NORMA DEGENERACE REGENERACE VYSLEDEK

onobolickó hypertroÍie
ch romotolyso, sotel itoso

proximólní pohýl

distólni pohýl

terminólní větvení

svol

denervočni otroíie

obr. 15. Schema !řallerovy degenerace a regenerace jednoho vlákna po neurotmesi (Seddon)'
tj. po 3.-5. st. poranění (Sunderland).
Normdlní motorická buňka'' e - endoneurální trubice, Sch - Schwannova buňka, n - jádro,
nukleus, a'x - axoÍl, R - Ranvieriv zářez,mp - motorická ploténka. Degenerace: v těle neuronu
anabolická hypertrofie, z - excentrické uložení jádra, Ns -_ rozpad Niss1ovy substance a sateli-
tosa' v distálním pahýlu ax - rozpad axonu' m3/ - myelinové pochvy. Denervační atrofie svalu.
Regenerace: v místě poranění R - regenerace axonu z Ranvierova záÍezll,f - vyrůstání mnoho-
četných fibril, á - zakončených růstovými kuželi, y' - nadějně regeneruiící fibrily, Bil _ pro-
nistající do Bůngnerových pruhů ze Sch. buněk. Výsledek; tenčí vlákna s kratšími internodii.

S. dne Marchiho reakcí na přítomnost esterů cholesterolu. Rozpad axonů a pochvy
bývá ukončen za 2-3 týdny. Rozpad molo.rig.býqb jednotek Se při EMG Vyšetření pro-
jeví isolovanými spontánními stahy svaloqých vláken jako denervační fibrilace (str. 84).

Čím distálněji je nerv přerušen, tím probíhá degenerace rychleii a fibrilace se objevují
dříve' Slouží jako nejbezpečnější důkaz proběhlé \X/allerovy degenerace (Gutmann 1955,
1962, Sunderland 1972, Carpenter 1976).

ora'i$!3.-qj93y:*i:g.:.'t9l_tll{!gp.'lbÝ!u mizí až po Íozpadu axonů (Gutmann
1955). To i;a.íi;.ffi ó*kffikffi;iřcŘTst'1'iÓi)Ťó'úíIn6ň přérušení nervu vyvol{me

Při g14á4Šy 
"9^i:t4t'gl'.''p:"ltý_!y l9lte 2.-i_"9-.lt' l:alový s1.ah a z-achytíme neurog'ram' Cím

proximálněji byl nerv přerušen, čím zůstal distální pahýl delší, tím probíhá degenerace
pomaleji a dráždivost přetrvává déle' N. facialis př'i intrakraniálním přerušení zachovává
Jráždivost 96-120 hod. (ŠÁorpil 1963), n. ischiadicus 54-72 hoď. (Carpenter 1976,

Landon 1976). Dtáždivost pahýlu v prvních dnech po poranění nás nesmí vést k závénl, 43
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b

obr. 16. Termínální degenerace a re-
generace motorického vlákna.

a) Normální motorická ploténka. His-
tologické schema. Sch,n - |ádro Schwan-
novy buňky, mg - myelinová pochva,
ax - t'erminálrrí větvení axonu' bm - ba-
sální membrána, e : &/ - endoneurální
trubice tvořená kolagenními fibrilami
(na terminálrrím větvení označována spolu
s perineurálním epitelem jako Henleova
pochva), an - vnitÍní jádra ploténky, s -
příčně pruhovaný sval, sz _ sarkoplasma-
tická membrána.

á) Včasná regenerace axonu do pmp -
původní motorícké ploténky. Vlevo přičný
řez před reinervací, vpravo podélný řez při
reinervaci.

c) Postupná atrofie svalu, kf -. zmno-
žení kolagenních fibril, e - ziženi endo-
neurální trubice, nt - částečná regenerace
novým terminálním vláLaemrpmp - mimo
původní motorickou ploténku.

d) Pozďní regenerace. Tvorba nové
ploténky, e - úplné uzavření původní
endoneurální trubice, kf _- zmnoženým
kolagenem. (Gutmann 1955.)

že nerv nebyl přerušen. Naopak, její náhlé vymizení ve 2-5 dnech je nejvčasnější
důkaz degenerace nervu. V mikrochirurgii využíváme zachovanou dráždivost k rozlišení
mctorickýóh a Senšiaivních fasciklů (str. l3B).

2. Schwannovy buňky a tvorba Bůngnerových pruhů

Schwannovy buňky se přibližně od 4. dne začinají v endoneurálních trubicích
distálního pahýlu množit a migrovat převážně proximálním Směrem. Jejich aktivita
vrcholí asi 25. den (Abercombie a Johnson 1942, Gutmann 1955). Zpočátku odklízejí roz-
padlé axony a myelin. Po jejich odklizení se Schwannovy buňky v endoneurálních tru-
bicích za2-3 týdny řadí hustě za Sebou' což označujeme jako Bi,ingnerovy pruhy
(obr. 15). Tím je připravena regenerace nových axonů' které mohou prorůStat ien
v endoneurálních trubicích vyplněných Schwannovými buňkami.

Brzká aktivita Schwannoqich buněk slouží k zdůvodňování co nejvčasnější sutury
netvu (Gutmann 1955, Seddan 1972), jiným autorům vrchol jejich aktivity ve 3 týdnech
k odkiádání operace do této doby (Ábercombie a Johnson 1942, Ducker 1972).

'{''_ ' _š _ :
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obr. 17. Elektronmikroskopický obraz
distálního pahýlu n. suralis po chronic-
kém poraněni. Zmnožetí kolagenních
fibril' kolaps myelinové pochvy s basální
membránou, úbytek axoplasmy. Orig.
z\'. 7 500 x . (Zhotovil M. Novtik,
VÚHEM Praha.)
bin - basáiní membrána
f - část fibrocytu
"zr - axoplasma
lrly - myelinová pochva
,á/ - kolagenní fibrily

_\TRoFIE DISTÁLNÍrro pRHÝru

N-e-d"_o''9_h{7i_!! b*rse9i's-t$l,*ptý_Ť-ez Élp-tíbtg P_?FýIP "S9 7menšuie (obr.42). Za
6 měsíců již nelze provéSt přiměřenou Suturu obou konců netvu (Seddon 1972). Distální
pahýlstále zachovává strukturu nervu. Nemění se v jizvu. Původně oválné endoneurální
trubice vyplněné Schwannovými buňkami se však uzaviraji. Kolagen endoneuria se

kolem basální membrány Zmnožuie a vtlačuje dovnitř. Nakonec vyplňuje většinu prů-
řezu nervu (obr. 17). Za2*roty;epr*9?-tlY_bx ?"{9.".e'-1š-i-+9 ] i/o jelich původ1ího-rozměru.
Při pozdní reinervaci se již nemohou otevřít a změny jsou ireversibťrní (Sunderland
1912). v terminálním větvení docházi ke stejnému uzaviráni endoneurálních trubic
a růst axonů do původnich nervosvalových plotének je ztiŽen nebo zcela znemožněn
Gutmann 1955) (obr. 16).

DEGENERACE SVALU

Po přerušení nervu nastávají ve svalu změny, které označujeme jako denervační
atlq'E9. Probíhají podstatně pomaleii než Wallerova degenerace. Svalové buňky moto-
rických iednotek jsou závislé na těle neuronu jako axon a jeho větvení. Svalová vlákna 45
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po denervaci zmenšují objem, sval atrofuje (obr. 15, 16). Později jsou částečně nahra-
zována kolagenem a tukem. Motorické ploténky zůstávají zachovány přibližně do l roku,
svalová vřeténka déle než 2 roky. Progresivní postup denervační atrofie zpomaluje fy-
sioterapie, ale zastavit ji může jen včasná reinervace'

Může_1r_re si Zapqlqqlq-va!' !e do 1 roku je svalová atrofie reversibilní. Dojde{i
-.!._:;ry-Í'J:É-

k reinervaci do té doh*j:ilzs:Íll3-9bngÍ'.gw:Ébj &nkci.(Suderland 1972, Ducker
19,T N;l;;;Tiil 1973 

^|\ 
Dajd*|i \';i".il;i"*;Ii až, za 2 roky, je denervační

-gq{: iiž g-._'ygt_q-l-bt1p!'.4,'"q]u'9ÍF*I_9'p-q_šjtaÍ. je-ry-s"j!9-t9!'a'-9q.ýp1avo-u (Gutmann 1955, 1962,
Ducker a spol. 1969, Ducker 1972, Brozotz 1970' 1972)' Udávané doby jsou pouze orien-
tačním vodítkem. Záleži na řadě faktorů. V obličejovém svalstvu je reinervace možná
déle(str. L{g).Zprůběhu denervační atrofie vyp|ývá, že se musíme snažit dosáhnorrt
reinervace svalu nejpozději do l roku azejména proximální poranění bychom měli spo-
jovat co nejdříve.

DEGENERACE SENSITIVNÍCH RECEPTORÚ

Receptory jsou na gangliové burice méně závislé. Jejich degene1ace probíhá po-
maleji. K sensitivní regeneraci 'mů79 doch{79_t_ i p9 řadě .le1 (str. 95) (Zelená 7964, cit-
Singer a Schadé |964. Brou;rt 1970, Ducleer 1972, Sunderland 1,972).

2. WALLER.OVA REGEI\IERACE

MoRFoLoGICKÁ A FUNKČNÍ REGENERACE

Druhá část Wallerova zákona Íiká, že Íegenerace vycházi z těla buňky vyrůstáním
axonů z proximálního pahýlu do distálního. Schematicky ji rozdělujeme na l. morfolo-
gickog., 2. funkční.

i t jM-p-ifqlp-g'is"k.á*rsg*qg^9{pce je histologické novotvoření axonu včetně myeli-
nové pochvy a jeho napojení na původní či novotvořené receptory nebo efektory. V pod-
statě.se.opakují procesy, k nimž dcchází při embryogenesi nervů.

{z.j[y:Bš-q1,JsgsJ*'-l*9S: Při spojení nervu docházi k zkÍižené intraneurální
anastomose složitého spektra vláken (str.29). Po morfologické regeneraci proto musí
nastat zapojováni neuronů do nových funkcí. Motorické neurony jsou schopny reiner-
vovat jen motorické efektory, sensitivní jen receptory. Centrální přestavba na míšní
a mozkové úrovni a rozvinutí nových funkcí trvá dlouho abývánedokonalé. Reinervovaná
svalová vlákna hypertrofují, upravuje se čití. Používáme-li termínu regenerace nervu'
máme na mysli vždy oba morfologické a fysiologické pochody, tj. funkční regeneraci
jak ji formu|ova| Gutmann (1955) a při poznatcích o gamma systému Škorpil (1962).
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Tělo motorické buňky (přední míšní rohy)

V těle buňky dacházi k změnám, které se dříve označovaly jako retrográdní dege-
nerace (obr' l5). Jedná se však o anabolické projevy záchrany buňky a regenerace. Buňka
zvětší objem, jádro se dostává excentricky a dojde k chromatolýse. Je to rozptýlení l{isslo-
vy substance, což je ribonukieová kyselina. Její obsah v plasmě vzrůstá až o 100 %. RNK
vytváří ve zvýšené míře bílkoviny. Ty se dostávají jako mohutný axoplasmatický tok do
periferie a způsobují pučení axonů na přerušeném konci. V samotném axoÍlu se bílko-
viny netvoří a regenerace je zcela závislá na těle buňky. Hypertrofie se objevuje za
3-4 dny a vrcholí mezi 10.-20. dnem. Po ukončení regenerace Se tělo opět zmenšuje
a normalisttjí sc metabolické i elcktrofysiologické Synaptické funkce buňky. Při opako-
vaném poranění proximálního pahýlu (resekce neuromu při sutuře) dacházík nové vlně
regenerační aktivity. Je však.méně vydatná. Hranice regenerační schopnosti neuronu
nejsou známy (Gutmann |955, Ducker a spol. 1969).

Čím proximálnější poranění blíže k tělu buňky, tím větší je její hypertrofická
reakce a jsou na ni kladeny větší nároky. Při regeneraci musí obnovit 50-100X objem
svého těla. U n. ischiadicus až 200-300X (Seddon 1972). Po kořenovém poranění a ne-
úspěchu regenerace může buňka zaniknout (str.54). Podle Duckera a spol (1969) se
buňka z proximálního poraněni 

',vzpamatovává" 
déle a regenerace axonů začiná až

20. den. Regenerují sice rychleji (str. 53), ale konečný stav je ploti distálnímu poranění
horší. Je výsledkem dvou protichůdných pochodů. Axoplasmatickélro tlaku buňky
a zvětšujícího se odporu v distálním pahýlu, kde se s narůstající délkou a časem Zmen-
šuje průřez endoneurálních trubic.

ž;,Cím distálnější poranění, tím menší jsou změny v brrněčném těle a je na ně
kladen menší nárok' Buňka ztratila jen malé o/o svého objemu. Fáze záchtany buňky je
kratší. Axony začinaji Íegenerovat již I0' den. Rychlost jejich regenerace je sice menší
istr. 53), ale konečný výsledek lepší než u proximálního poranění. Distální pahýl je
krátký a při včasném spojení nerl'u klade regenerujícím axonům malý odpor.

U mladých jedinců začinaji hypertrofické změny i regenerace axonů dříve. Je to
způsobeno rychlejším metabolismem a axoplasmatickým tokem než u dospělých (Ná-
nrcček a spol. 1972).

Ducker (1972) z rozdilné regenerace při proximálním a distálním poranění vyvozuje
paradoxní závěr. ,,Distální přerušení máme spojit dříve. Axony regenerují již 10. den
a nerv spojíme na vrcholu jejich aktivity. Proximální poranění máme spojovat později
20. den)." S těmito argumenty nesouhlasíme. Čím proximálnější lése, tím déle bude

trvat regenerace a tím dříve bychom měli nerv spojit (Perr a Ledinský 1953). Kořeny
rnusíme spojit ještě dříve, jinak buňky zaniknou (str. 54). Bez ohledu na tyto názorové
rozdíly máme nerv spo;'ovat nejpozději do 2-3 týdnů, kdy vrcholí regenerační činnost
buněčného těla.
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Tělo gangliové buňky (spinální ganglion)

Po přerušení periferního axonu přivádějícího impulsy z receptorů do ganglia do-
cházike stejné hypertrofii a regenerační činnosti jako v těle motorické buňky. Po přetětí
centrálního výběžku jdoucího do míchy není reakce těla skoro žádná (Němeček a spol.
1972). Tento zajimavý fakt souhlasí s nálezy při poranění brachiálního plexu. Zacbo_
vanou funkci gangliových buněk a aferentních vláken prokážeme i leta po vytržení
kořenů z michy (str. 177).

V předních míšních rozích i ve spinálních gangliích dochází k satelitose (obr. 15).

Podpůrná glie se kolem regenerujících buněk zmnožuje a dodává jim látky nutné k mo-
hutné proteosyntetické činnosti.

Proxinaální pahýl

V proximálnírn pahýlu docházi k retrográdní degeneraci, k ohraničení rozsahu
poranění a přípravě regenerace. V případě, že nedojde k spojení nervuJ konec se uzavirá
terminálním neuromem. Při řezném poranění se během 1 hod. objevuje edém asi na
vzdálenost 1 cm. Přetrvává asi týden. Na distálním pahýlu jen2-3 dny. Nejreaktivněj-
šími tkáněmi jsou neuroektodermální Schwannovy buňky a mesenchymální obaly nervu.
Reagují dříve než dochází k regeneraci axonů. Během několika hodin začíná krátká
retrográdní degenerace stejného charakteru jako Wallerova degenerace v distálním pa-
hýlu. Její rozsah závisi na charakteru poranění.

Při čistém Íezném poranění docházi k retrográdní degeneraci jen na vzdálenost
1-2 internodií (Carpenter 1976). Pučení axonů začíná již 4. den (Ducker a spol. 1969)'
Elektronmikroskopicky se zjistí již za hodinu po poraněni (Němeček a spol. 1972).

Při rozsáhiejším zhmoždění (střelná poranění) dochází k vzdálenějšímu poranění
a edému. Retrográdní degenerace i jizevnaté změny z mesenchymu nervu postihují
axony a fascikly na vzdálenost 1-3 cm i více (Seddon 1972). Vazivová demarkace bývá
ukončena za 2-3 týdny. Axony začinaji regenerovat pozdéji (10.-20. den) z místa
'vzdáleného 1-3 cm od konce pahýlu.

Terminální neurom

Není{i konec nervu spojen s distálním pahýlem, začináseza2-3 dny řezná plocha
uzavkat proliferací mesenchymálního vaziva z perineuria a zejména epineuria. Axony
přitom rostou desorganisovaně mimo endoneurální trubice a perineurium (obr. 60).
Nakonec jsou mesenchymální tkání zcela uzavřeny a jejich růst zastaven. Po 3 týdnech
tak vzniká kyjovité rozšíření, které označujeme jako koncový, t91qiná1ní neurom
(obr.42). o rozhodující roli regenerujících axonů na tvorbě neuromu svědčí poranění
nervu na 2 místech. Vřetenovité rozšíření se objeví jen v proximálnějším poranění
(Seddon 1972).

:::ilerní elio

_:-_-_isš J'a
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Periferní gliom' schwannom

označujeme tak začátek distálního pahýlu, kde se většinou široký neurom netvoří
(obt. 42). Axony zde naopak zanikají' Konec se uzavírá mesenchymem z pochev nervu
a ze shluku Schwannových buněk.

3. REGENERACE Po sPoJENÍ NERVU

A. MÍSTo SPoJENÍ NERVU

Podpůrný neuroektoderm (Schwannovy buňky) spojuje vnitřní Struktury nervu
a připravuje cestu pÍo regenerující axony' Mesenchymální tkáň (epineurium) má naopak
tendenci ránu uzavírat. Epineurium proto musíme co nejdokonaleji spojit nejméně dráž-
divým stehem (str. 114). V mikrochirurgii je někteří doporučují naopak dokonce resekovat
X4illesi a spol. 1972) (str.1l4,133).

Mezi styčnými plochami docbází ke spojení endoneurálních trubic_.1činnos1i
.Během2_3dnů'roStouzdistálníhopahýlurychlostí

aŽ l mmlden proti proximálnímu pahýlu. Zde se setkávají s buňkami, které vyrůstají
mnohem pomaleji z centrálního pahýlu. Jejich pruhy jsou pak vodítkem, podle l<terého

axony z proximálního pahýlu rostou do distálního. U zvířat může dojít k překlenutí
mezery 2-3 cm cilouhé. U člověka pouze k překlenutí několika mm (Carpenter 1976).

Zkušenosti s regenerací u zviÍat proto nemůžeme přímo přenášet na člověka. Yzácné
dojde i k ,,spontánnímu spojení" (unaided union) a k regeneraci i bez operace) pokud
Zllstaly řezné plochy při sobě (Seddon 1972). Spojení je nedokonalé a v praxi s touto mož-
ností nemůžeme počítat. Spojení dále přemosfují a zpevňují fibroblasty z perineurie
a epineuria. Původní pevnosti nervu je dosaženo asi za 3 týdny (Tarlou 1950)'

Regenerace axonů

Zkance Ranvierova záÍezujednoho axonu nad místem přerušení začínaji vyrůstat
početná vlákna, fibrily. označují se jako růstové kužele pro koncové zcluření. I(ryjí je
Schwannovy buňky (obr. 15, 18). Amoeboidně se vysouvají všemi směry, jak do stran,
iak distálně. Směřují do pruhu Schwannových buněk a jimi do Búngnerových pruhů
l' endoneurálních trubicích. K jejich růstu jizvou docházi nahodile. Nejsou směrovány
chemotakticky. Prorostou-li motorické do sensitivních nebo naopak, jsou ztracené.
Konečné"Ýýfiledáirí ódpóvídajících dráh Úsnádňujě to, žé z iednoho axonu vyrůstá
až 100 fibril. T",'-*Ěgi:jgl3j]yry_ÉsPš9b, i když při sutuře na sebe nikdy-nsjsou na-
pojgly pův9dní ."aó".". . Ztr:acené js9u pouze axonyJ které směřují
mimo řeznou plochu, mimo fascikly. Úspěch regeneťace proto závisí na dokonalosti
adaptace Íezných ploch a napojení odpovídajících fasciklů. Proto se regenerace zlepšuje
mikrochirurgií (str. 127).

Prorůstání axonů (z&ženi v jizvě) je pomalé. Ducker (1972) popisuje dobu 4 až 49



6 týdnů, Sunderland (1972) 2-3 měsíce i více. Záleži na rozsahu poranění, včasnosti
a dokonalosti sutury.

Protože regenerace axonů je opožděná proti mesenchymální reakci, zdůrazřlt$e
Ducker a spol. (1969)' že máme suturu provést až za 3 týdny po poranění na vrcholu
regenerační aktivity. Axony regenerují hned a mesenchym je nestačí uzavÍit. Domníváme
se, že to může platit pro nedemarkovaná poranění (střelná, trakční, ischemická). V jiných
případech nemá oddálení sutury význam. Schwannovy buňky spojují řeznou plochu
během několika <inů a elektronmikroskopicky zachytíme regeneraci již za hodinu.

B. DISTÁLNÍ PAHÝL

Regenerace axonů

Do jedné endoneurální trubice (Biingnerova pruhu) může vrůstat více fibril
z jednoho proximálního axonu nebo fibrily z více axonů. Iedna trubice jich může obsa-
hovat až 25 (obr. 15, 18). Nadbytečný počet postupně degenerýe až na jedinou nej-
úspěšnější fibrilu. Ta zesiluie a nakonec vyplní trubici jako nový axon. Fibrily, které ne-
najdou odpovídající spojení, zaniknou. Vlákna v endoneurálních trubicích pak rege-
nerují rychleji než suturou (str' 53).

Regenerace myelinové pochvy a maturace vláken

Schwannovy buňky začinaji kolem úspěšné rostoucí fibrily vytvářet rotací myeli-
novou pochvu a asi od 15. dne podobně jako za vývoje organismu (str. 18) (obr. 4, 18)-

proximólní
pohýl

preru sen r/

spojení
nervu

MYELlNlsUJlcÍ AXoN

distólní Sch,
pohýl

zAN|lKAJlcÍ NEURoFlBRlLY

obr. 18. Nahodilá regenerace axonů místem spoiení nervu. Myelinisace vláken v distální endo-
neurální trubici.
Nahoře podélný řez. Dole příčný řez distálním pahýlem. R - Ranvietiv zářez,4r' * axon'
z ttěhoŽ vyrůstaií mnohočetné neurofibrily, k (šipky) - zakončené růstovými kuŽeli. /. Do zúžené
endoneurální trubice Sch, Bil - vyplněné Schwannovými buňkami ve formě Búngnerových
pruhů vrůstá množství neurofibril z rů;znýct' axonů (tečky po obvodu). 2, 3. Úspěšná neurofibrila
sílí, Sclu, z - Schwannova buňka s jádrem !i obklopuje my - rnye|inovou pochvou. Ostatni

50 neurofibrily zanikají.4. Výsledná uŽší trubice obsahu|e jedno myelinové vlákno tenčí než původní.
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Maturace vláken' tj. zvětšování jejich průměru, bývá ukončeno až po loce. Vlákno
nedosáhne více než 60_80 o/n původního průměru. Internodia jsou kratší a rychlost ve-
dení je i při dobré klinické funkci zpomalena až na ll2 normy (Škorpil 1965, Dolenc
a Janko 1976). Nerv nedosáhne normálního dvouvrcholového tozložení spektra síly
vláken (str. 32). Silných vláken ubude (Gutmann 1955, Sunderland 1972, Bradley 1974
Landon 1976). Jak ukázal r. 1948 Weiss a Hiscoe (Guttnann a Hník 1963, Carpenter L976)
stačí, aby axon prorůstal přechodnězúženým místem a ani po odstranění komprese již
nenabude původní síly (obr. 19). S časem a délkou dráhy se výsledek zhoršuje pro zu-
žov áni endoneurálních trubic.

Haftek r. 1967 (Hausmanorsá a spol. 1972) prokázal, že maturace se urychluje
a zlepšujg účinkem tepla (str.273).

c. TERMINÁI-NÍ REGENERACE

Motorické ploténky, svalová vřeténka a zejména sensitivní receptory přetrvávají
po denervaci řadu měsíců i let. V těle neuronu docházi po úspěšném spojení k poslední
zvýšené vlně proteosyntetické aktivity' Spojení ie zpočátku atypické' ale postupně na-
bývá normální formy. Motorický axon Se musí spojit s motorickým efektorem a sensi-
tivní axon se sensitivním receptorem. Jinak zanikají. Jeden neuron může inervovat více
plotének a vytvářet tzv. velké motorické jednotky. Docházíi ke vzniku nor{ch receptorů

myelinové vlókno

obr. 19. Schema degenerace a regenerace po axonotmesí (Seddon),tj.2. st. poraněni(Sunderland),
/. Normální nervové vlákno. 2-5. Spontánní regenerace po prostém zhmoždění (kladiako a šfuka).
Basální membrána a endoneurium zachovány. Vpravo orientační časové údaje' 6-8. Regenerace
při současné distálni kompresi. Hromadění plasrny a zduření vlákna před kompresí, atrofie distál-
ního vlákna. 9. Po uvolnění komprese se distální atrofie neupravi. (Podle W'eiss a Hiscoe, Carpenter
te76). 51
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na nových míStech. Čím později k regeneraci docházi,tím horší jsou podmínky účinného
spojení (obr. 16). Normální funkci svalu lze očekávat, dojdeJi k regeneraci do 1 roku'
Po dvou letech začinaji ireversibilní změny. Sensitivní terminální regenerace je možná
déle (str.95)'

4. REGENERACE Po AxoNoTMEsI (2. STUPEŇ)

Je regenerací s nejdokonalejšími výsledky. Kontinuita endoneurálních trubic
a basální membrány je i v místě poškození zachavána (obr' 19). Spontánně regenerující
axony vrůstají přímo do zachovaných trubic a vytvářejí tak spojení s původními re-
ceptory. Zdrženiv jizvě trvá asi 5 dní(Carpenter L976). Rychlost regenerace a myelinisace
je maximálni. Žaana vlákna se neztrácejí a funkční regenerace je dokonalá. Nerv může
po čase dosáhnout normálního rozměru vláken a jejich dvouvrchoiové distribuce (Gut-
mann 1955). Jinak platí všechna pravidla jako při regeneraci po úplném přerušení nervu.
l-ii proximálním poranění proto bývá výsledek horší.

5. ČAsovÉ FAKToRY REGENERACE

A. DOBY REGENERACE

Č i'l rq{:" "pii pgl_"'ŠPj^t"' *ú ro1lrodu jící úlohu. Má zás adni vý znam p ři vy čkáv ání
spontánních projevů regenerace a při operačních indikacích vůbec. Přesto se literární
údaje natolik liší, že je obtížné vybrat užitečná fakta. Rozdíly vyplývají z různých metod
hodnccení regenerace a okolností poranění. Fáze regenerace jsou rozdílně označovány
(Gutmann 1955, Sutúerland 1972, Seddon |972).Použiváme následující orientační pojmy
dob regenerace:

L1tentní {ob_-a

označíme tak období od úrazu nervu nebo od jeho spojení k prvním projevům
návratu funkce. Latentní doby budou různé. Jiné budou sensitivní, jiné motorické.

1ine hodnoty získáme EMG nebo klinicky. obecně tím míníme první klinické příznaky
stahu nejbližšího svalu od místa poranění. Po axonotmesi se udává 4_6' maximálně
10 měsíců (Sunderland 1972). Po sutuře a na dolních končetinách brrde delší (str. 141).

Schematicky zahrnuje tyto fáze:
l. Počátečni zdtženi. Je to doba nutná k zabájení regenerace axonů z proximál-

ního pahýlu. Klinicky zdtženi nezjistíme. Po axonotmesi trvá asi 5 dní, při čistém a di-
stálním řezném poranění 4- l0 dní, při proximálním asi 20 dni. Při zhmoždění může
trvat značně déle.

2. Zdtžení v iizvě. Je to doba nutná pro překlenutí místa poranění nervu azačátek
vrůstání do distálního pahýlu. Někteří do této doby zahrnují i počátečni zdrženi. Zá-
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nosti a dokonalosti sutury. Proto jsou odhad yrůzné. Při axonotmesi nemusí býtzdržení
žádné. Po sutuře 4-6 týdnů (Ducker 1972), pÍi kontinuálním neuromu 6_8 týdnů
(Nuken a Kline 1973)' Sunderland (1972) popisuje ještě větší variace 2-4 i více měsíců.

3. Regenerace distálním pahýlem. Je to doba potřebná k růstu axonů pahýlem
do cílového receptoru nebo efektoru' Závisí na rychlosti regenerace a na délce dráhy
(tab. 5). Probíráme je samostatně.

4. Terneinálni zdržení. Je to doba nutná k napojení axonů na receptory čí
efektory. Vroste{i axon do zachované ploténky, vytváÍí funkční spojení okamžitě
'putmantt 1955). Při opožděné ..g"''"."li se tvoří nové ploténky a zdržení může být
značné (obr. 16).

Celková doba regenerace

označujeme tak dobu od poranění nebo Sutury do dosažení konečného stavu-
K předchozim 4 fázím přibývá různě dlouhé časové období 5. funkční regenerace.
K posouzení konečného Stavu se vyžaduji 3 roky od úrazu riebo sutury (str. 14l).

B. RYCHLOST REGENERACE

Vedle zdrženi v jizvě a znaiosti délky regenerační dráhy (tab. 5) je rychlost rege-
nerace nejdůležitějším údajem, který nám umožní vypočítat latentní dobu, kdy by se
měly projevit první příznaky regenerace. Jsou udávány velice rozdilné hodnoty od 0r5

až po 8,5 mm/den (Sunderland 1972). Zjednodušímeli nespočetné množství údajů,
zjistíme tato jednoduchá pravidla:

1. Motorické axony regenerují pomaleji než sensitivní.
Motorické. Zaideá|nich podmínek po okamžité sutuře a EMG vyšetření prvních

projevů byla zjištěna rychlost regenerace l,7 mm/den, dle prvních pohybů 1,5 mmiden
I.Dolenc a Janko 1976).

Sensitivní. Zastejné ideálních podmínek dle Tinelova příznaku a prvních projevů
bolestivého čití byla zjištěna rychlost regenerace 5 mm/den (Dolenc a Janko l976).

2. Rychlost regenerace je tím větší, čím blíže k buněčnému tělu, tj. čím proximál-
něji byl nen přerušen' Distálně klesá. Sunderland (1972) udává na paži rychlost sensi-
tivní regenerace 3 mm/den, na zápěstí 0,5 mm1den.

C. PRAKTICKÉ VÝPoČTY

I!_9_{1p!i:__l,7-3qm/4s..l_ ."-5- in-Tldcl..9\9.79ji nejvitší qy9hlq91. 1ggeíerace za ideálních
podmínek sutury. Cím rozsáhlejší je poranění, čím déle od úrazu a čím delší dráhu musí
r,lákno urazit, tím je výsledná rychlost nižší až může být zce]a zastavena. Po sutuře je

nižší než po Spontánní regeneraci. Na n. ischiadicus jsme zjistili př'í spcntánní regeneraci
7'l-l,7 mm/den, po sutuře 0,5_0,7 mm/den (Stejskal a Metelka 1974). v praktických 53



odbadectr nám bohužel nezbývá nic jiného,než hrubá kalkulace podle starého pravidla,
že motorický nerv regeneruje rychlostí 1 mm/den, tj. 3 cm/měsic. Nulsen a Kline (1973>

kalkulují s hodnotou 1,5 mm/den. K této hodnotě připočteme 1-2 měsíce i více zdržení
v jizv(. Ze vzdálenosti poranění a rychlosti regenerace vypočteme latentní dobu nutnou
k regeneraci určitého svalu. Bude{i např. vzdálenost Sutury od motorických bodů
15 cm, můžeme reinervaci očekávat asi za Il2 roku. Výpočet: 15 cm : 3 cm/měsíc :
: 5 měsíců + |_2 měsíce zdtženi. Latentní doba: 6_7 měsíců. To nám umožní
odhadnout i přibližný výsledek. Sval bude reinervován do požadovaného l roku a mů-
žeme očekávat dobrou úpravu. Při steiné vzdálenosti a opoždění Sutury o l/2 roku dojde
k reinervaci svalu až po 1 roce a qýsledek se bude zhoršovat..Při vzdálenosti 30 cm bude
latentní doba asi 12 měsíců. MámeJi dosáhnout dobré motorické úpravy, musíme ope-
rovat ihned.

6. REGENERACE V CNS

K užitečné regeneraci v centrálním nervovém systému nedochází. Buňky maií
regenerační potenci. Z proximálního axonu vyrůstají neurofibrily. V regeneraci však
brríní gliomesodermální juva, která se tvoří v místě poranění. Myelin vzniká z glie
a vlákna mají jinou skladbu Renvieroqých záÍezŮ (obr. 3). v CNs nejsou Schwannovy
buňky a vodivé Biingnerovy pruhy, které by usměrňovaly růst axonů (Němeček a spol.
t972).

7. REGENERACE A sPoJovÁlqÍ roŘBNÚ

Jaké jsou předpoklady pokusu o spojovací operace kořenů? Z klinických zkušeností
víme, že poranění kořenů se upravuje daleko hůře než poranění nervů. }e to pocho-
pitelné tam, kde byl kořen vytržen z míchy a k regeneraci vůbec nedochází (brachiálď
plexus - str. 157). Stejně špatně však probíhají sy kaudy při poranění bederní páteře,

i když vytržení kořenů jezdevýjimečné (str.224). Nemají tedy kořeny schopnost rege-
nerace' nebo jsou jiné okolnosti, které brání v jejím uplatnění.

V milimetrové vzdálenosti od výstupu z míchy v tzv. gliální porci mají kořeny
strukturu vláken CNS s omezenolr regenerační schopností. Distálně od této přecho-
dové zóny (obersteiner-Redlichova zóna) maji již strukturu periferních nerv,i (Němeček

a spol. \969, Sanjuanbenito a spol. 1976). Jejich regenerační schopnost byla prokázána
i u primátů. Spojení lumbosakráiních kořenů vedlo až k 909uní regeneraci (Beneš 196l,
Hubbard 1972). U člověka regeneraci potvrzují úspěchy intrakraniálního spojení n. fa-
cialis (str. 149).

Co je příčinou malých projevů kořenové regenerace? Nesporně je to délka distál-
ního pahýlu. Je to nejdelší dráha regenerace, která při poranění nervů vůbec existuje.
To však není nejdůležitější faktor. Rozhodující jsou změny v motorických buňkách před-
ních míšních rohů. Axony jsou přerušeny velice blízko buněčného těla a novotvořená
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plasma jimi uniká v nadměrném množství. Nedojde{i přibližně do 8 dnů k spojeni
s distálním pahýlem, buňky zanikají. Jejich zániku zabrání jen včasné spojení kořenů
(Sanjuanbenito a spol.1976). Po zánikl buněk již regenerace není moŽná. Máme{i do-
sáhnout úspěšné regenerace koř9nů, musíme je proto spojit do několika dnů,

Můžeme prakticky využit znalost podmínek kořenové regenerace? Mikrochirur-
gické a autotransplantační metody by nám technicky"dovolily fantasii _ spojovat pře-
rušené přední i zadní kořeny. Museli bychom je spojit v nejbližších dnech po poranění.
Při intrakraniálním přerušení n. facialis tyto výkony již provádíme. V úvahu připadá
poranění kořenů kaudy. Úspěšná operace u člověka dosud nebyla provedena. Metoda
je v experimentálním stadiu.

Lze spojení kořenů vyvžit v nejpalčivější indikaci' tj. při poranění brachiálního
plexu? Prozatím musíme konstatovat, že nikoliv. Při vytržení předních kořenů by to
zňamenalo vsazovat motorické buňky do předních míšních rohů. Při vytržení zadních,
technicky přístupných kořenů, by mohlo být příznivou okolností zachování spinálního
ganglia. I zde je však zásadní biologická překážka. Axony buněk spinálního ganglia
(1. neuron sensitirmí dráhy) by musely prorůst míchou. To je v podstatě regenerace

v CNS, o níž víme, že je neúčinná.
S problematikou kořenové regenerace stručně seznamujeme proto) že osvětluje

podstatu regenerace' hloubku dosažených znalostí i obtížnost problematiky. Zfuoveň'
ukazuje hranice chirurgických možností i při mikrochirurgických technikách.

ZÁVĚR

Složité patofysiologické poznatky o nástupu degenerace a regenerace slouží k zdů-
vodňování různých časových indikací operace nervů. Jedni jimi zdůvodňují okamžité
spojení, jiní odložení operace na různou dobu. V praxi rozhodují i jiné okolnosti. Z re-
generace vyplývají jednoduché závěty:

1. Sp"gj-eni 3.9ryg _b,yp!9p.mjli p19-vf91 lp ]-.? 3:ý.dnů. Delší zdrženi znamená ne-
nepravitelné zhoršování výsledku. Spojení kořenů musí být prov_e{9no.během několika
prynxh 4nů.

2. Máme-li dosáhnout dobré funkční r9g9ne1ace svalu, '1nqq|.py1"tei!'elvovág- 9ej-
p_g*jijeJ:9k*Později se yýsledky.4h9$9ji' i když"k':gs.l':11:i-É-o"gt'-tzí !po '1ě-kolika
lete9tL..J9 je další faktor, který nás nutí indikovat Suturu co nejdříve, zvláště u proxi-
málních poranění.

3. S ensitivní recgptgr y _mgh. 9q .i--qg9'l!9l9ya! "p9. -{9'l ií době.
4. Aposice \.pr'_s-ů.ngrvu $u'í-být..9"o_".49jdo'-k911a1ejší. Cílem je, aby regenerovalo co

největší procento vláken a aby sq regeqeragg přip!'?ll?*:J"a-v*"*P9-"3'191o*t*9si.
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TAKTIKA vyŠnrŘgNÍ

Racionální postup při vypracovríní diagnosy poranění periferního nervu spočívá
v logickém Íazeni otázek. Doporučujeme dodržovat tento sled:

l. Je zraněn periferní nerv?
2. Na které úrovni je periferní nervová Soustava zraněna?

Která její část je zraněna?
3. Ve které výši je nerv poškozen?
a. fuký je stupeň poškození nervu?
5. ]aký je vývoj příznaků poranění nervu?
Správná klasifikace zraněni je předpokladem vhodné léčby a operační indikace.

Postupné odpovědi na uvedené otázky umožňují správnou klasifikaci provést.

1.fe zraněn nerv? le nerv zraněn?
P e nejistotu, zda porucha hybnosti je vůbec

nervového původu. otázka je častá a obvyklá u čerstvé, akutní poruchy hybnosti způ-
sobené úrazem. Pokud je ztaněný při vědomí, je iraz provázen bolestí, at už z otevřené
rány, nebo ze zlomeniny či luxace. Je porucha hybnosti podmíněna bolestí? Antalgickým
držením ? Je podmíněna přetětím šlach ? Utržením svalových úponů ? otokem ? Nejistotu,
zda je či není poškozen někteý z hlavních nervových kmenů, rozhodne u spolupracu-
jícího nemocného vyšetření čití. U nemocného v soporu nebo v bezvědomí, kdy svalový
tonus klesá a je také šlachová areflexie, je třeba nejdříve rozhodnout, zdajeto právě po-
ranění periferního nervu' které má být v této akutní fázi ztanéni řešeno; většinou to tak
nebude.

Druhý způsob položení otázky (Je nerv zraněn?) vyjadřuje nejistotu, zda porucha
hybnosti - prokazatelně nervová _ je traumatického původu. Otázka vystihuje pro-
blémy etiologické diferenční diagnosy v případech, kdy není jisté, že se udál úraz. Pacient
uvádí souvislost vzniku ochrnutí s působením nějakého zevního násilí, anebo lékař před-
pokládá předchozí, většinou dlouhodobou' traumatisaci nervu v některém preformova-
ném místě. Naléhavost otázky vystupuje do popředí nejen u pares nejistých a netypic-
kých, ale také u klinických obrazů' které jsou (zdánlivě) obrazem typické úrazové paresy.

Druhý způsob položení otázky pÍicházi tedy v úvahu u déletrvajících, chronických
poruch hybnosti, kdy namísto ztanění má být správně diagnostikována nemoc. Nemocí
tohoto druhu je mnoho a není účelné snažit se o jejich výčet. Můžeme je rozdělit na dvě
skupiny:

a) Nemoci, které imituií periferní paresu
56 Jde o afekce centrálně nervového a psychického původu.
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I odborným lékařům někdy unikne, že obrazparesy n. radialis (str. 198) je ve skuteč-
nosti iedním z projevů frustní centrální hemiparesy po menší cévní mozkové příhodě,
anebo že obraz paresy n. peroneus je ve skutečnosti jedním z prvních příznaků parapa-
resy u demyelinisačního onemocnění. Výskyt podobných omylů vede ke zdůraznění dů-
ležitosti anamnesy.

Hysterie se může projevit chabou monoplegií. Klinické rozlišení paresy hysterické
od paresy nervové je obtížné. Ale EMG vyšetření ukáže jasné rozdíly: v hystericky
ochrnutých svalech nenajdeme žádné denervační znaky (str.82). Akční potenciály (AP,
str. 84), které se nevyskytují při pohybovém úsilí, se objeví náhle při rychle provedeném
pasivním protažení svalu. Je normálně výbavná odpověď M (str.86) a rychlost vedení
příslušných nervů je normální (str.89).

b) Nemoci' které způsobují periferní paresu
Jsou to nemoci, které postihují druhý hybný neuron a hybný efektor: určité části

míchy, míšní kořeny, nervové kmeny a jejich spojení se svaly, případně svaly samotné.
Mezi nemocemi míšními, které ve svých počátcích imponují jako poruchy peri-

ferních nervů a mohou být nemocným uváděny v souvislost s některým bývalým úrazem
na postižené končetině, jsou na prvních místech nitromíšní nádory. a sy_ringomyelig.

Nemoci míšních kořenů způsobené chronickou kompresí buď mimomíšním ná-
dorem (neurinom, meningeom), nebo zadnim osteofytem' který zužuje meziobratlový
prostor, jímž kořen procházi, mohou se v začátcích projevit nenápadnými příznaky,
které jsou mylně diagnostikovány jako následky nějakého dřívějšího urazu.

Mezi nádorová onemocnění vlastních nervových kmenů patří neurinomy a neuro-
fibromy; nerv mohou stlačit také nádory nebo uzliny zvětšené v jejich sousedství,
zejména v axile nebo v prínvi. Mezi nenádorová onemocnění patří různé poruchy metabo-
lické (diabetes mellitus) a toxické.

Konečně i nemoci nervosvalového spojení a nemoci svalové (svalové dystrofie)
mohou ve svých začátcich způsobit diagnostické obtíže.

Zminěné nemoci mají někdy ve svých začátcich atypické formy, které mohou být
diagnostikovríny jako periferní nervové paresy. Zevrubné vyšetření klinické, včetně po-
drobného vyšetření čití a elektrodiagnostiky, zpravidla už v nejasných začátcich cho-
roby prokrížou příznaky, které nejsou ve vzájemném souladu. Poranění periferních nervů
jsou význačná právě tím, že prvky pohybové, sensitivní i trofické poruchy jsou ve vzá-
iemném přesném topickém souladu a s nimi harmonují také zákonité projevy elektro-
myografické. }e-li diagnostický postup zachovin lege artis, je omyl vzácný. Přihodí se
nejspíš u malých neurinomů, u benigních nádorů, které mají svá predilekční místa blízko
tunelů, v nichž docháni k chronické kompresi nervu (lipomy v supinátorovém kanálku
l- blízkosti n. radialis), nebo u gangliových cyst' které se vyskytují v n. ulnaris a n. pero-
neus v blízkosti velkých kloubů.

zJNa které úrovni (kořenové, pleteňové, kmenové) je periferní nervová
soustava zrqpěna?

Která ěást periferní nervové soustavy (který kořen, která část pleteně,
který nelv) ie zraněna? 57



Vypracování odpovědi na druhou otázku je podstatnou částí diagnostického pro-
gramu. Začináme povšechnou orientací, která má vést k určení prozatímní, pracovní
diagnosy: tou je zjištění druhu poškozeného nervu: paresa n. axillaris, n. ulnaris, sou-
časně n. ulnaris a n. medianus. Pracovní diagnosu stanovíme podle nejnápadnějších
příznaků.

V další diagnostické etapě pracovní diagnosu prověřujeme. Ptáme se, nejsou-li
vyjádřeny příznaky poškození i jiného nervu: není současně s n. axillaris poškozen
i n. suprascapularis ? (příznaky vyššího periferně-kmenového poškození) nebo n. radialis ?

(příznak poškození zadního svazku pažní pleteně). Není současně s paresou drobných
ručních svalů zásobených n. ulnaris vyjádřena také paresa m. flexor carpi ulnaris nebo
m. flexor digitorum profundus? Nesahá porucha čití výše na končetinu? (podezření na
poškození kořenů Cs_Thl). Není současně s paresou n. peroneus vyjádřena také frustní
paresa n. tibialis? (příznak zranéní n' ischiadicus), nebo dokonce gluteálních svalů?
(příznak zranění lumbosakrální pleteně nebo kořenů L'_S').

Rozdělujeme druhou otázku na dva oddíly proto, abychom varovali před formu-
lačními chybami, které mohou působit další nedorozumění. Doporučujeme, aby paresa
kořene L' byla nazývána paresou kořene Ls a nikoliv paresou peroneální. Klinická dia-
gnostika má lživat odpovídající anatomické názvosloví.

Správné vypracovríní odpovědi na druhou otázku závisi na schopnosti vhodně se
Zeptat. Jedná se skutečně o paresu tohoto nervu? Není současně s tímto nervem poškozena
i jiná periferní nervová struktura' tj. není periferní nervový systém poškozen současně
na dvou místech? na dvou úrovních (kořen, nerv)? Je zřejmé. že ke spolehlivé odpovědi
je ďeba velmi často použít širší arsenál jemných vyšetřovacích metod.

Řešení druhé otázky končí přesným určením poškozeného kořene, fasciklů pleteně
nebo periferního nervového kmene.

3' ve k191f'výši ig l"lo poškozerr?
U otevřených poranění je odpověď většinou snadná.
U zavřených a zejména mnohočetných zranění je odpověď obtížnější a plně závislá

na anatomických znalostech o uspořádání odstupů jednotlivých větví periferního nervo-
vého kmene - a někdy také na znalostech anatomických variací.

Užitečná pomoc plyne z klinických zkušeností o predilekčních místech, kde
se určité zevní násilí uplatňuje s větší pravidelností: dobře je známa SoutěSka v ulnárním
epikondylu, kde bývá zhmožděn n. ulnaris' nebo jiná, mezi snopci m. supinator, kde
bývá stištěn n. radialis. Některá místa isou jako predilekční tradována často nepřesně
(n. axillaris, n. peroneus, viz příslušné kapitoly).

Další pomoc poskytují znalosti specifických pohybových a polohových
mechanismů, které pravidelně poškodí nerv na obvyklém místě (trakční poranění
kořenů; otlaková, ,,opilecká" poranění n. radialis, viz příslušné kapitoly). Některé spe-
cifické pohybové a polohové mechanismy poškodí nervy na typických místech při lé_
čebných výkonech. Trpí tak často n. peroneus při reposici zlomeniny krčku stehenní
kosti' kdy se uŽije silného tahu se silnou vnitřní rotací (str.63).
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kají jen větví pod místem poškození nervu. Někdy jsou přítomny příznaky iritační (Ti-
nelův příznak, str.70) a s určitou opatrností lze se orientovat i podle nich.

Výšková diagnosa je zásadním způsobem ovlivněna nálezem současného postižení
více periferních nervových kmenů. Úvaha o výšce poškození směřuje pak proximálním
směrem, do míst společného průběhu nervů, do oblasti pletení nebo kořenů.

V této vyšetřovací etapě vystupuje mimořádný ýznam elektromyografie (str. 81),
která může odhalit jemné denervační příznaky v místech, kde při klinickém vyšetření
zůstanou nepoznány.

a. faký ie s1up9ň pgško-zgní nervu?

Je poškození nervu částeěné nebo úplné?
Po;'em 

''stupeň 
poškození" má v tomto po jetí výlučně funkční smysl, neboť

pokud není rána otevřená a nerv přístupný přímému anatomickému ohledání, lze všemi
funkčními vyšetřovacími technikami konstatovat zase jen funkční (a nikoli morfolo-
gickou) charakteristiku patologické změny.

Teprve při použití topografických vyšetřovacích metod, jako je rtg. neurografie
(str. 91) nebo krční perimyelografie (str. 9I' I77), je možná diagnosa morfologická:
k tomu však je příležitost jen u speciálně indikovaných případů.

Závěr funkčního vyšetření nelze tedy formulovat v anatomických pojmech, jako je

,rpřerušení", ,rzhmoždění", ,,komprese" nervu a podobně. Doporučujeme užívat pojmů
vystihujících poruchu činnosti nervu a to tak, aby byly jasně formulovány dva možné
stupněfunkčďhopoškození.ofu g€-g-Bt*qJ-p'tg7ku"mázrut:

- čás teěný- 4gng::*-š_qí-_ry-nd;o_m, nebo

-úp|ny*-{"_eg91;13 .!;{'SY!4.lggr,
Dřívější rozlišení stupně nervového poškození pomocí pojmů ,,paresa" a ,,plggie"

je většinou moderních jazykú opuštěno.

Pokud je poraněno více periferních nervů, je třeba určit, kde je vyjádřen částečný
a kde úplný denervační syndrom.

Dále je třeba určit podíl motorické a podí! sensitivní denervace. }ako
,,úplný denervační syndrom" označujeme současnou d..'erva.i ňotoricŘóu i sensitivní;
jinak je třeba specifikovat.

Pokud nebyla provedena elektrofysiologická měření, je třeba zdtnaznit, že se jedná
o,,klinický (částečný nebo úplný) denervační syndrom". Na specialisovaných
pracovištích je dnes samozřejmé, že diagnosa denervačního syndromu bude doložena
elektromyograficky.

Z funkčních pojmů lze odvodit představu o morfologických po-
měrech axonů poraněného nerVu) jestliže uvážíme časový odstup od
traumatu. Např. úplný denervační syndrom v prvních dnech po úrazu může znamenat
cokoliv - od neurapraxie po úplné přerušení nervu (1.-5. st.' str.35).Ttvá-li úplný
denervační syndrom déle než 2 týdny a objeví se denervační fibrilace, je jisté, že qlespoň
část vláken je poškozena axonotmesí (2. st., str. 33). Jestliže Se v této době objeví akční
potenciály a stimulační odpovědi přes místo poranění, je vyloučeno poranění 5., ale ni- 59



koliv 3.-4. stupně, s možností příštího vzniku neuromu v kontinuitě (str. 35). lezÍejmé,
jak významný činitel je časový odstup.

Tím se dostáváme k poslední otázce' a sice, jak často vyšetření opakovat. odpověď
na tuto otázku má objasnit,

,--i,
i s,} il"tÍ i :-*u'x*eiJ*l*Írl9r:*i_
Poranění nervu ne\91čÍ.iragyý._"'.děj9m, Má svůj vývoj (degenerace a regenerace'

str.42), ktei1p je třeua S1;do;;i.-ťiitéz"e i"nor*áie vedou k upřesnění diagnosy i lé-
čebného postupu. Vyšetření, které je provedeno jen jednou, zvláště v časném stadiu, je

častým zdrojem chybného závěrl'
P1v4!.r1yš91řpli jg lieul'pr9vés1.99 nejdilve po poranění. U otevřených traumat je

obvyklé, že místní změny v ráně provokují bolest, která brání spolehlivě vyšetřit hybnost,
a někdy celkový stav zhoršuje spolupráci nemocného do té míry, že ani vyšetření hybnosti
a čití není úplné. Přesto je nutné pokusit se o řádné zjištění poměrů motoriky i sensitivity
před každou revisí otevřeného poranění a před každým přiložením sádrové fixace při
končetinové zlomenině či luxaci' Jednoduchý stimulátor (LébI'a Metelka 1966) umožňuje
vyšetřit vodivost nervu (a potvrdit ji podle zachované kontrakce příslušného svalu a podle
vybaveného pohybu) i u nespolupracujícího nemocného. Ještě přesněji poslouží Stimu-
lační EMG (str,86),

Určení termínu dalšího vyšetření je závislé na způsobu ošetření rány. Když byla
končetina zpevněna fixačním obvazem, je po jeho sejmutí určitý stupeň atrofií obvyklý,
stejně jako jsou časté trofické změny kůže s hyperkeratosou. Také aktivní hybnost je
oslabená a může imitovat lehkou paresu; naopak lehká paresa může být oslabením z ne-
činnosti překryta. Velmi důležité a prosp'ěšné jq 'v této době vyšetření čití. ostrůvek
anestesie kolem bývalé otevřené rány vznikl přetětím kožních vláken a je klinicky bez-
významný' Hledáme poruchy či!í r' autoqomních zónách (str. 71).

Elektrofysiologické vyšetřen! je qejspolehlivěiší. Nejpozději za týden po úrazu se
při úplném denervačnlm syqdromu nepodaří už sejmout stimulační odpověď vyvolanou
drážděním'pod místem po1anění (což aŽ dosud bylo možné, neboť degenerace nebyla
úplná, str. 43).

Další vy.šetření provedem e za 3 týdny po zranění: jestliže došlo k axonotmesi, musí
být již přítomny de=pgrv4inj-fibrilace (str. 33).

Za dalši 3 týdny následuje nová kontrola. Nejpozdě ji za 6 týdnů po úrazu Se totiž
objeví AP i stimulační odpověď přes místo zranění, jestliže alespoň některá vlákna byla
ve Stavu dočasného funkčního bloku (neurapraxie, 1. st.). V případě, že po uplynutí
6 týdnů trvá úplný denervační syndrom, je třeba zaujmout zákIadni postoj k operační
indikaci. Kriteria k indikaci jsou uvedena na str. 92.

Další termíny vyšetření mají být v souladu s časovými údaji známými z patolo-
gické fysiologie regenerace nervu a maji být určeny

a) počátečnim zdrženim v jizvě (str. 52),
b) rychlostí regenerace distálního pahýlu (str. 53) a vzdáleností motorických

bodů denervovaných svalů od místa poraněni, viz tab. 5.
60 c) funkční regenerací nervu a svalu (str.46).
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Všechny tři faktory isou nestabilní a navíc jeden druhého vzájemně ovlivňuie-
Zdyženi, jir.yě může trvgt několik hodin, ale také několik měsíců; čím trvá déle, tím těžší
jsou změny endoneurálních trubic a tím lenivější je růst mladých axonů (str.45)..
Termín vyšetření hledajícího první známky reinervace je třeba určit s přihlédnutím
k optimálnímu průběhu regenerace. Vzhledem k různým místním vzdálenostem je,

zÍejmé, že vhodné termíny jsou u různých poranění různých nervů různé. U řezného
poranění n. medianus na zápěstí je možno najít při centrální regeneraci první známky

' re'in91va9e v m. opponens pollicis za 8 týdnů po sutuře a někdy i dříve. Ale při řezném
poranění n. medianus v horní třetiné předloktí, kdy nejproximálnějším denervovaným
svalem je také m. opponens pollicis, ie (při předpokládané vzdálenosti řezné rríny od mo-.
torického bodu m. opponens pollicis : 25 cm) nejkratší možná doba motorické reiner-
vace při regeneraci centrálního pahýlu nejméně 6 měsíců. Byl-li tedy diagnostikorlán
úplný denervační syndrom hojící se regenerací centrálního a periferního pahýlu" nemá'
žádný smysl provádět kontrolní EMG vyšetření dříve, než uplyne nutná nejkratší dsba.
motorické reinervace. Sensitivní reinervační doby jsou kratší než motorické (str. 53)
a proto zveme zranéné k vyšetření čití dříve a častěji.

Kalkulace reinervační doby a tím také ýpočet příští kontroly jsou důležité zejména
u zavřených poranění, kde v předpokladu axonotmese vyčkáváme s operací. Pravidla
však platí i pro časovríní kontrolních vyšetření po provedení spojovací i uvolňovací ope-
race nervu: časové lhůty počítáme pak nikoli od úranl, nýbrž od operace.

Podstatně jiná situace je u částečných denervačních syndromů, kdy opakovaným
vyšetřeďm sledujeme postup reinervace a máme za úkol indikovat operaci v případě,
že by se reinervační proces zastavil. Kontroly mají být provedeny v takoqých časových
rozmezich, aby bylo moŽno očekávat významný rozdíl v nátezu. Podle naší zkušenosti to
nemusí být dříve než za mě9íc, ale nemá to být později neŽ za dva měsíce od posledni
kontroly.

odpověď na 5. otázku má obsahovat dvě ínformace: zda se stav proti posledďmu
vyšetření změnil (a jak) a kdy má být provedeno příští vyšetření.

-_
oBsAH vYš

1. ANA]vtNEsÁ

U nejistýcl
vznikly najednou

U zavÍenýc
mnohých nervů t
zjišfujeme, zda p
N. peroneus, kte
zlomeniny, býváz
pod bifurkací ne:

anamnesa uchrání
U nemocný,

předchozí objektil
denervačního synd
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1. ANA.UTNESA

U nejistých a zejména dávných poranění zjišfujeme, zda poruchy hybnosti a čití
y_zpikly najednou, či zda se postupně vyvíjely. Pátráme po příznacích nemoci'

U zavřených poranění zjišfujeme irazový mechanismus, který je pro poškození
mnohých nervů typický. U poranění, která byla reponována, případně imobilisována,
zjišfujeme, zda projevy poranění nervu byly přítomny před reposicí, před imobilisací.
N' peroneus, který utrpí rotačním manévrem při extenční reposici pertrochanterické
zlomeniny, bývázraněn typickým způsobem (intraneurální krvácení) a na typickém místě
(pod bifurkací nervus ischiadicus a při hlavičce fibuly, Rozhold a spol 1973). Pečlivá
anamnesa uchrání před zbytečnou pozdější revisí n. ischiadicus v místě zlomeniny krčku.

U nemocných již operovaných, s poúrazovými (pooperačními) následky žádáme
předchozí objektivní dokumentaci, především operační protokoly a doklady o vývoji
denervačního syndromu (svalové testy, EMG vyšetření). Nemocného Se ptáme na způsob
dosavadní léčby a jak hodnotí její výsledky. Zjišťujeme vývoj bolestivého syndromu
(str.246).

2. STATUS LOCALIS

Místní stav čerstvé úny, jeji vyšetření a ošetření: viz str. 103.

V jizvě po starším poranění zjišfujeme konsistenci jizvy, místní bolestivost a odpor
v hloubce jizvy. Málokdy je při zraněni nervu jizva měkká; hlubší uložení nervových
kmenů disponuje tkáně k hluboké jizvé. lizva může být viditelně vyklenutá, vyklenutí
krutě bolestivé s iradiací bolesti do terminálních větví příslušného nervu: neklamná,
známka neuroň,'. B1ývá to nejspíš při řezné ráně n. ulnaris nebo n. medianus n^ zá-
pěstí. Nemocný se zoufale brání doteku, drží nemocnou ruku rukou zdravou a hlídá ji.
Hlouběji umístěné neuromy odhalíme perkusí kladívkem, která provokuje bolestivý vý-
střel. Při větších rozměrech jizvy může být obtížné diferencovat neurom od distálního
konce prorůstajících axonů (Tinelovo znameni, str. 70). oba případy rozlišíme podle
lokalisace fenoménu s odstupem 3 týdnů: v prvém případě je stejná, ve druhém je ma-
ximum bolesti posunuto distálně.

3. KONFIGURACE

Čerstvá paresa periferního nervu se neprojevuje žádnou změnou konfigurace,
nejsou ani atrofie, ani kontraktury. Je ovšem změna držení končetiny vyplývající zeztÍáty
motorické inervace příslušných svalů (viz speciální část). 63



obr. 20. Změna konfigurace ruky, otok.
Stav po otevřeném poranění pravé
paŽe, úplný denervační syndrom n. uinaris
a n. medianus. otok ruky překrývá atrofie.
Při úsilí o nataŽení prstů vyniká kontrak-
tura typická pro současnou denervaci obou
nervů: flexe zápěstí, hyperextense MP,
semiflexe IP kloubů.

obr. 21. Zrnéna konfigurace ruky, atrofie.
Stav po řezném poranění levého zápěstí,
úplný denervační syndrom n. ulnaris a částečný
denervační syndrom n. medianus. Masivní atrofie
drobných ručních svalů. Při pokusu o natažení
prstů se ozřejmí typická kontraktura u kombino-
vané lése n. ulnaris a n. medianus. Viz téŽ obr.
I 15.
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Časnost vzniku změn konfigurace ie přímo závis|ána úplnosti přerušení nervu a ne-
přímo závislá na rehabilitační péči. Experimentální práce ukázaly, že neléčený sval ztrácí
během 6 měsíců denervace 20_80 o/o své hmoty. Pohybová léčba udrží na jistou dobu
objem Svalové masy i úplný rozsah pohybu, ale když denervační syndrom trvá, vznikají
změny konfigurace zákonitě. Nastávají rychleji u náhle vzniklých rozsáhlých denervací
(u vytržení krčních kořenů ve Svalech horní končetiny už za několik dní). Nastávají po-
maleji u denervací částečných, zvláště omezených na ieden nervový kmen.

Změny konfigurace jsou způsobeny hlavně atrofiemiJ ale také otokem denervova-
ného podkoží a kontrakturami.

l A1ry. {ie vznikaií ze z1ráty 9'yn9|1o-1ních ko1qa|9-{-9y1af9s{1n!ch svalových vlá-
ken. osaň&ěňé aryimické kontrakce lédnottivltčt' šřáió"ýcÉ vláŘén (projevující se
řnmc obraze denervačními fibrilacemi) jsouzcela nedostatečnou obranou proti atrofii.
Porucha pÍoteosyntesy vede ke snížení hladiny aktinu, myosinu i myoglobinu, vlákna
zttácejisarkoplasmu i myofibrily, zmenšuií svůj průměr: po 8 měsících denervace o 70 9á,
po 16 měsících o 80-90 o,/, (Gutmann a Zelená |962).Zhoršuje se cévní zásobení svalu.
Při déletrvající denervaci vlákna fragmentují a isou nahražována kolagenním vazivem
a tukem. Přesto však 3 roky trvající úplný denervační syndrom vede v lidském svalu
jen v malém počtu případů ke kompletní desintegraci svalových vláken (Gutmann 1955)
a také v úpině atrofickém svalu přetrvávají některá funkčně zdatná vlákna.

iffi,provázejiciněkterérozsáhlejšídenervačnísyndromy,se
objevuje převážně na akru končetiny (obr. 20). Je způsoben především snížením Žilního
návratu při nečinnosti svalové PumPY, a nikoli poruchou elektrolytového hospodářství:
ubývá.qeÍg-!,{-'-_ale také NaCl.

-Kgl-r't.\tury vznikají z vektorového nepoměru mezi činnými a nečinnými sva-
lovými skupinami. Pojivová tkáň denervovaného svalu má tendenci ke smršťování, neboť
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obr. 22a, b. Stabiiisace při testování flexe IPr k1oubů II.-V. prstu.
Vedoucí sval m. flexor dig. superficialis, inerr'ace n. medianus.
a - stabilisace zápěstí a MP k1oubů, které mají zůstat v extensi, ó

kioubů odporem druhé ruky.
testování síly flexe IPr

obr. 23a, b. Stabiiisace při testování ff.exe IP. kloubů I1. V. prstu.
Vedoucí sva1 m. flexor dig. profundus, inervace n. ulnaris.
a - stabilisace zápěstí, MP a IPl kloubú, které ilají zůstat v extensi, tlakem ruky k podložce,
Ď - test sí1y flexe IP' kloubú odporem drr-ihé ruk1'.

v ní docházi k fibrose. Podobně denervovaná kloubní pouzdra a vazy neužívaných kloubů
postupně omezují rozsah svého pohybu. l{ěkteré typy ochrnutí maji Svou příznačnou
kontrakturu, podle niž \ze určit účast jecinotlivých nervových kmenů na vzniku paresy

(obr. 21).

Zmpna|o..n[gpr99-9 d9nervoygného segrye1tur.představovaná atrofií a kontrakturou
svalů, retrakcí kloub4igh pou7d-9.1,_-91_o_\9l11'podk'o'Ží' je doplněna atrofickými změnami

kůže (str. 76,77).
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4. AKTIvNÍ HysNost

Vyšetření svalové sí!y_ iq zá.u1s|9- 9a -d_q-b._r{ qPo_19g49j 1emocnéh9. Ta může být
zhoršena poruchou jeho vědomí, jindy se pacient brání vyšetření pro bolest a někdy také
znesnadňuje vyšetření úmyslně. Dobrá spolupráce nemocného ie nezbytnou podmínkou
spolehlivého vyšetření aktivní hybnosti.

Posouzení aktivního pohybu může být znesnadněno kontrakturami, deformacerni
kloubů, frxačním obvazem. omezený rozsah pohybu je třeba popsat a posuzovat toliko
svalovou sílu v rozsahu zachované hybnosti.

Po poranění periferních nervů svalový tonus klesá, paresa je vždy chabého typu.
Šlachové reflexy postižených svalů vyhasínají.

Nejvhodnější metodou vyšetření paresy chabého typu je svalový test. JehO
zásady a podrobnosti podává příslušná monografie (Janda 1974). Zde je vhodné zdůraznit
jen několik zásad.

Svalovým testem nehodnotíme jednotlivé svaly, nýbrž přesně definovanou akci
svalové skupiny. Správně by se tedy mělo mluvit o pohybovém testu. Skupinysvalů, které
se zúčastňují zvoleného pohybu, mění své obsazení podle stupně odporu, který rnají
kontrakcí překonat a podle funkčďporuchy,kterou se snaží substituovat.Každý pohyb
je veden jedním nebo dvěrna hlavními, vedoucími svaly (prime movers), jejichž dorni-
nantní aktivace je závis|á na přesném postavení končetiny. Proto tak zálůi na stabilisaci
a fixaci končetiny během zkoumaného pohybu, aby substituce synergisty byla co nei-
rnenší a aktivace vedoucích svalů co nejvýlučnější (obr.22,23).

Stav hybné funkce při svalovém testu Se hodnotí známkami 0-5. Známka 1 zna-
rnená jen hmatnou stopu' záškub bcz lokomotorického efektu. 2 je pohyb v plném roz-
sahu při vyloučení hmotnosti končetiny, tcdy pohyb po podložce. Je jasné, že mezi stup-
něm 1 a 2 jsou stavy přechodné, které označujeme 1* nebo 2_. Hmotnost končetiny
je možno dobře vyloučit u pohybů v pletencích nebo středních kloubech končetin, sotva
u pohybů prstů. stupeň 3 ie pohyb proti zemské tíži, pohyb překonávající hmotnost kon-
četiny. Stupeň 4 ie pohyb proti malému a 5 proti velkému odporu. Rozlišení mezi
stupněm 4 a 5 je subjektivní. Také v samotném stupni 5 jsou velké rozďly, které spočí-
vají v různé vytrvalosti při opakování pohybu. Přes tyto nedokonalosti zůstává svalový
test nejcennějším klinickým vyšetřením při všech obrnách chabého typu. Je to metoda
dobře propracovaná a při respektovríní nutných zásadrzejména fixaci končetiny ve sta-
noveném postavení, značně přesná' Je třeba znátnáhradní pohyby, které mohou dener-
vační syndrom zaktývat. Svaloiný test má zásadně provádět rehabilitační pracovník, kteý
byl k této práci vyškolen, nebo specialisovaný lékař. Hodnota svalového testu stoupá jcho

opakovríním s časoqým odstupem. Pokud možno, má jej u jednoho nemocného provádět
vždy stejný pracovník. I když elektrofysiologické vyšetření může podat informace
o zlepšovríní a vývoji úpravy dříve a jemněji, je nejdůležitějším celkoqým měřítkem aktiv-
ní hybnosti u poranění periferních nervů svalový test.

Lékař nespecialisovaný v poruchách hybnosti svalový test neužívá. Nahrazuje ho
funkčními testy' které jsou za|oženy na cílené aktivaci svalových skupin zásobených

s6 jedním periferním nervem. Pro kaŽdý nerv byla navržena řada funkčních testů, které
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s větším či menším zdarem odhalují inervační ztrátu. Některé z nich jsou uvedeny ve
speciální části u každého důležitého nervu.

Lékař specialisovaný v poruchách hybnosti dává svalovému testu zásadně přednost
před funkčními testy, které při vyšetření svalové síly zůstávají pouze orientační po-
můckou.

Pečlivé vyšetření hybnosti podle zásad svalového testu umožňuje odlišení lése
kořenové od lése periferního nervu. Při poškození jednoho periferního nervového kmene
jsou oslabené svaly v inervační oblasti tohoto jednoho neÍvu. Poškození jednoho kořene
nomá většinou za následek významné a stálé poruchy funkce, i když jsou výjimky, kdy
paresa jednoho svalu je segmentově pÍiznačná (rrsegment-pointer muscle", ,rKenn_
rnuskel") pro jeden kořen. Např. oslabení m. extensor hallucis longus a m. extensor hal_
lucis brevis je příznačné pro poškození kořene Ls. Většinou však teprve přerušení (vy-
tržení) dvou a více kořenů se projeví částečným nebo úplným denervačním syndromem.

V předtištěném formuláři svalového testu jsou vyznačeny testované pohyby, ve-
doucí svaly, jejich periferně kmenová a kořenová inervace. rnterpretace svalového testu
přesto není snadná, neboť v každém pohyby se účastní více kořenů, více nervů, více
svalů. Vyhodnocení svalového testu zásadně provádí lékař.

Schematický přehied motorické inervace, jejiž znatost je první podmínkou pro
správné vyhodnocení svalového testu, podává obt.24.

Jako hrubé schéma kořenové inervace poslouží tento přehled pohybů:
Cz_li fotace hlavy ke druhé straně, úklon hlavy k téže straně' Addukce a ele-

vace lopatky. Brrínice.
Cs-o: pohyby pažního pletence * flexe v lokti. Supinace předloktí. Na pře-

chodu k další skupině: extense zápěstí radiálním směrem.
Cl_Thr: extense v lokti * všechny pohyby ruky a prstů (kromě mm. extensores

carpi radiales). Pronace předloktí. Abdominální porce m. pectoralis.
Lz_+; addukce, flexe a zevní rotace v kyčli. Extense v koleni.

Na přechodu k další skupině: flexe v koleni (hamstringy).
L'-S2: abdukce, extense a vnitřní rotace v kyčli. Pohyby nohy a prstů; Ls:

převážně dorsální flexe, Sr: převážně plantární flexe.
Přehled pohybů v inervační oblasti jednotlivých nervových kmenů je uveden ve

speciální části.

5. čITÍ

Poruc|y šitj y 
" 
pqL?**i pg"{l&t"'Í..!" lgtyÝ. l::y_ ay"lit'9" .4ry!",

A. IRITAČNÍ i

Přesný mechanismus iritačních poruch neni znám (str.249). Forucha se může
projevit hyperestesií (kvalitativně stejné, ale zesílené vnímání aplikovaného podnětu),
dysestesií (kvalitativně jiné vnímání aplikovaného podnětu), nebo parestesií (kvalita-
tivně cizí vnímání 

''spontánně" 
vznikajícího podnětu). 67
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obr. 24. Schénra kořenol'é, p1etencové a peťiferně kmenové inervace končetinových sr'a]'ů.
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Specifickým iritačním jevem je T i n el o l'o, (H o ffman n -T i ne lovo) znamení:
poklep na nervový kmen vyvolává v kožni zóně tohoto nervu bolest' Positivní Tinelův
příznak se hodnotí jako průkaz regenerace sensitivních vláken; předpokládá se, že mladé
axony jsou vysoce citlivé a poklep na ně vzbudí centrální počitek bolesti, somatotopicky
projikovaný do příslušného místa periferie. Při vyšetření Tinelova znameni se postupuje
proximálním směrem po trati poškozeného nervu až do místa, odkud se už vybavuje
projekce bolesti (Sunderland |972). To je distální bod prorůstání regenerujících axonů.
Při zdárném postupu regenerace Se tento bod posunuje distálně rychlostí 1-7 mm/den'
Jindy zůstává Tinelovo znamení na místě, nejspíše v oblasti jízvy. MŮže pak znamenat
zdtženi axonů v jizvě, nebo také bloudící vlákna, která unikla trhlinou v nervoqých
obalechatvoříneurom(str. 35r4}).Jestliže není neurom hmatný, je vhodné srovnat po-
kiep tohoto místa se zrcadlovým místem na zdravé straně. I zúavý nerv při silném per-
kutánním prohmatu nebo perkusi bolí. Jsou to projevy idioneurální drríždivosti, která
může být u osob S neurogenní tetanickou disposicí zvýšená a vést pak k mylnému hod_
nocení citlivého místa.

B. ZÁNIKoVÉ

Snížení čití se označuje jako hypestesie, vymizení jako anestesie. Zánikové poruchy
čití jsou zpravidla globální, týkají se všech kvalit čití, protože je poškozena ,,konečná spo-
lečná dráha" (Sherrington). Rozsah zániku jednotlivých kvalit je různý. odpovídá to
jednak různé hustotě kožních receptorů, jednak různé regenerační schopnosti sensitiv-
ních vláken.

Techniky vyšetření čití prodělávají svůj stálý vývoj, podporovaný novými zna-
lostmi činnosti receptorů'

Testy čití jsou časově náročné a pozornost nemocného rychle klesá: proto je třeba
šetřit čas a Soustředit Se na testy) které mají jistou diagnostickou cenu. Jaký je účelný
výbér z nabízených možností?

a) -Pg-q*_l l"h_\ý.,!.b\ (ne''1y.qv'á vtábqe '49).
Podnět je možno aplikovat dvěma různými způsoby; které odpovídají dvěma dru-

húm receptorů:
_ stálý dotek. Vybavuje se prostým přetrvávajícím přiblíŽením testovacího

podnětu ke kůži' Drážděním pomalu se adaptujících volných nervových zakončení se
vybaví lehký pocit tlaku. Ve snaze o kvantifikaci hustoty volných zakončení se užívá
weberův diskriminační dvoubodový test) pomocí kalibrovaného kružítka
(obr' 25). Na bříškách prstů lozeznává zdravý člověk 2 body vzájemně vzdáLené 2 až
4 mm (starý člověk 5-6 mm). }.{a paži je prahová vzdálenost kolem 70 mm. Je nutné
srovnání se zdravou stranou.'Test je třeba opakovat. Někteří doporučují troií provedení'
jiní radí opakovat 1Okrát a jako dobrý qýsledek hodnotit stav nejméně 7 odpovědí správ-

70 ných ku 3 chybným. Lehké variace v tlaku na bodce kružítka výsledek testu nijak ne-

cvjivní. Ke kvantifi]
viasy různého prům
tlak 0,3 g, 0,5 g, l,(
poslední hodnota je

nerná přímý vztah t
vzdoruje deformaci

- pohyblivl
ladíčkou. Drážděrur
Íeceptory reagují me

Meissnerova tělíska
a spol.1967). Jiné r
žená Paciniho tělískl
rujeme posunujícím
ve sklonu 15-30" k
recéptorů snažíme se

Jestliže zjistíme ant

cblasti citlivé. )rtremc

první slabý dotek a '

čití po zranění n. u-

Cotek koresponduje

b) silný tlak, polo

Podnět je mož
_ silným mz

s.ialových úponů, svz

giho tělísek,
_ přemísťov

h1avně volná nervol'i
iíska.'V ramenním k
fa1angeálních kloube

_ nový podně
části těla nebo končt

Poruchy hlubt
pažní pleteň, úplná

c) C-hp-.4_g*t_e"p!o_

Podnět se apliku
děnými rourkami. Pod:
nelvovými zakončením
orgány. Čidel citliv1'ch

Pro posouzení n
35 'C, ale zkouška se u;
druhořadý význam.
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kolem 70 mm. Je nutné

;l.ručuj í troj í provedení,
jméně 7 odpovědí správ-
lÝsledek testu nijak ne-

ov}ivní. Ke kvantifikaci)ze užít rovněž von FreyůV test kalibrovanými nylonoqými

'r".f 
,.i^er'o průměru, které při lehkém přitlačení na kůži (takže se ohnou) vykonávají

tlak 0,3 E,0,5E,1,08, I,5g,2,5g. Z&ivý člověk pociťuje na ruce t|ak0,25 g, takže

p*rl.á'iirodnota je áesetinásobkem normálního prahu. Zdá se však, že tato zkouška

laerrrá přímý vztah k funkční kapacitě volných zakončení' Závisí na tloušťce kůže' která

vzdoru;e.dóformaci (Mpberg 1966). Dráždí se i subkutánní receptoÍy.__ 
: po[yb|!vý dgteŘ. Vybavuje Se posrrnem testovacího podnětu po kůži, nebo

xadičkou. piázac"i- rychle se adaptujících receptorů se vybaví pocit šimrání' Tyto

receptory reagují maximálně na frekvenční podnět 2_4O cps.l'sou to povrchně uložená

ňÁeissnerova tělíska a Merkelovy disky. Testujeme je ladičkou 32 cps (Mountcastle

a spol.1967). Jiné reagují na fretvenční podněty 60_300 cps. }sou to podkožně ulo-

žerlá Paciniho tělíska. Ťést,';.-" je ladičkou 256 cps (Dellon a spol. 1972). Pokud tes-

orr;.*" posunujícím se podnEte*, volíme ostrý předmět (injekční jeh1u), který táhneme

ve sklon, 15_30o k povrchu kůže pod lehkým tlakem. Při zkoušce povrchně uložených

recěptorů snažíme se pohy'bovat jeh|ou velmi lehce' s minimální deformací povrchu kůže'

}esttriže zjistíme 
".r..r..ii, 

postupuieme při jejím mapování ze zóny necitlivosti do

oblasti citlivé. Nemocný má zavÍénéoči a ohlásí první dotek. Jde-li o hypestesii, ohlásí

první slabý dotek a poio* místo, které už cítí normá1ně. - U nemocných s poruchou

llri po ztánění n. uinaris a n. medianus bylo shledáno, že hranice čití pro pohyblivý

dotek koresponduje s hranicí pro peÍcepci ladičky 32cps'

t;'s1!pÝt!rk,,.pp.l9.,}3'?*P-"q-lu-b*(l.9'Ty9-yévláknaAct)

Podnět je možno aplikovat:
_ silil_ýn..'*gĚ,\í"+.!*, třením kůže, které vede k deformaci podkoží' natažení

svalových ,ip""ri,_š""ť*y.rr tiiset< a šlach a tím k podráždění svalových vřetének a Gol-

giho tělísek'
přemístováním částí těle navzájem. Při pomalém provádění se dráždí

h1avně volná nervová zakončení, při rychlém pak hlavně svalová vřeténka a Golgiho tě-

líska._V ramenním kloubu je regiitrován už pohyb paže v rozsahu 1o' zatímco v inter-

falanieálních kloubech je prahová hodnota u zdravého člověka 5_10" (Cohen 1958),

- nový podnět není aplikován, ptáme Se po poloze, v jaké isou denervované

části těla nebo končetiny při zavřených očích.

Poruchy hlubokéňo^ čití nastupují jen u rozsáhlých denervačních syndromů

(pažní pleteň, úplná denervace n. ischiadicus)'

c) chp.{ s-tgple"-
Podnět se aplikuje zkumaýkami s. ohřátou nebo ochlazenou vodou nebo speciálními mě-

děnými rourkami. poanet ie percipován (ne|lépe na dlani, na plosce .nohy 
a v obličeii) volnými

nervovými zakončeními a snad také Krauseho (12-37) "C a Ruffiniho (25-45) 'C koncovými

o.s,á"v. Čidel citlivi'ch na chlad je neiméně čtyřikrát více než čidel na teplo'

Pro posouzení normáiní funkce příslušných čide]. se vyžaduie rozezlání teploty 20'C od

35 .C, ďe zkouška se užívá hlavně k odhalení poruch míšních: pro poranění periferních nervů má

druhořadý význam.
7t



obr. 25. \\'eberůr' dr-oubodový diskriminační test.
Postupnýn přibliŽováním ramen kalibror'aného kružítka
zjíšťuieme minimální vzilálenost dr'ou kožních bodů, které
nelnLrcný v postiŽené oi-.lasti roz1íší.

a)-P-oJ-"-iill9'T:9Jí vlákna A Ď-' C)

Podnět je možno aplikovat pÍostým bod_áním (injekční jehlou), nebo kalibro_
vaným algesimetrem. Volná zakončení vnínrající bolestivé podněty jsou uložena po-
vrchně, asi tak jako Meissnerova tělíSka a },{erkelovy disky.

K vyhodnocení bolesti pomocí prostého bodání radí Srnlderland tuto Stupnici:
P0:analgesie, anestesie. P1:cítí dotek, ne bolest. P2: roziiší tupé a ostré.
P 3: cítí ostře, ale neiokalisuje. P 4 : ostrá boiest, nepřesně lokalisovaná' P 5 : nor-
máiní ostrá bolest přesně lokalisovaná'

I( vyhodnocení bolesti pomocí algesimetru se uvádí normální práh 5 g (onter
I974a). Je to dvacetinásobek prahu pro lehký dotek.

od prostého vnímání bolesti je nutno rozlišovat vnímání obranné (protektivní)
bolesti, která nevzniká na specifických zakončeních, je zprostředkováno supranraximái-
ním podrážděním kteréhokoliv Somestetického receptoru a vede k obranné reakci, vět-
šinou k flexi a addukci končetiny. Není ostatně stále jisté, zda koncepce 4 druhů čití je
biologicky a medicinsky oprávněná (I{oordenbos 1976), zda není výsledkem mylné apli-
kace fysikálních modalit a zda v příští době nebudou nalezeny vyšetřovací techniky lépe
vyhovující vztahu mezi podnětem a pocitem ('Moberg t962). Nicméně, z hlediska dnešního
poznáni fysiologie somatoreceptorů ie třeba pro vyšetření čití u poranění periferních
nervů doporučit tyto testy:

- test 
',stálého 

doteku" ve \řeberově dvoubodové modifikaci,

- test ,'pohyblivého doteku" posunem ostrého podnětu, bez deformace kůže,
_ alegesimetrii a pokud není algesimetr, test prostým bodáním,
_ vyšetření polohocitu a pohybocitu u rozsáhlejších denervací.
Zkouška bolesti má výhodu nejnižšího prahu. V prúběhu sensitivní regenerace

se neidřlve obr
stálého dotetrlu.

čiti'pro boiest :

silnějších pro c

cibulovité uspo
Umístění

ferně kmenovor
poranění.

Poraněn
kožďm okrskun
kořeny. V uspořl
formulacínr ve s
pické diagnosy.
notné (obr.26).
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_<riminační test.
._:'oior-aného kružítka
* ^oŽních bodů, které

:l,-ru). nebo kalibro-
:]' jsou uložena po_

:..j.2;ld tuto stupnici:
rzliší tupé a ostré.

'li:ti-aná.P5:nor-

:_ní práh 5g(omer

iiar-'né (protektivní)
-.'áno supranlaximál_
..branné reakci, vět-

';epce 4 druhů čití je
;sledkem my1né ap1i_

::řol-ací techniky lépe

ě. z hlediska dnešního
pt-ranění periferních

isi-

'rez deformace kůže,
aťT.
i'ac 1.

SenSití\,ní Íegenerace

se qpi-d-Ťíy-c _qb_agyd_q._či1j -b-q1e_qg,'"pa&. Čití'p_-q-l.ytliyi!9_ dgte\u a ladičky 3;2 cps, pak čití
st1J_ého dot_eku, nap991edy.!{i:5tg:p::hluboké čití. Poznatek o dřívějším obnovení
čití pro bolest se vysvétlrijíiýcliieišíiěďrĚračrTeTíe}láken pro bolest (I-5 p) než
silnějších pro dotek (5-I2 p) (str' 29). Fečlivým vyšetřením čití je možno prokázat
cibulovité uspořádání jednotlivých hranic.

Umístění a plošný tvar poruchy kožní citlivosti určují úroveň (kořenovou, peri-
fbrně kmenovou) a výši poranění. Rozsah poruchy určuje jednak výši, 1'ednak stupeň
poranění. _>

Po1,a'qin'i . L*"_tsgiglgJÉ..,-ú"I_o'r,n_i_ odpovídá/umístěním a tvarem anestesie
kožním okrskům - areae radiculares - zásobeným jednotlivýmizadnimi míšními
kořeny. V uspořádání kořenových okrsků jsou individuální odchylky. Ty vedly k různým
formulacím ve schématech, která měia sloužit jako universálrnivzoty pro Stanovení to-
pické diagnosy. Vzhiedem k individuáiním variacím vzory nejsou a nemohou být jed-
notné (obr.26).

Jako hrubé schéma areae radiculares poslouži tento přehled:
C: tvoří pás kolem krku ve výši štítné chrupavky,
C+ sousedí na tlupu s Th2,
C5-6 jsou umístěny převážně na radiální ploše horní končetiny,
C'-Th' jsou umístěny převážně na ulnární ploše horní končetiny,
bud Co, Cr, C'anebo C', Cs, Th1 (podle fixovaného typu, Str. 157) se podílejí

na inervaci ruky: proximální dermatom na palci, distální na malíku) a to na ventráIní
i dorsální ploše prstů,

Ths tvoří pás kolem trupu ve výši prsních bradavek,
Thro tvoří pás koiem trupu ve výši pupku,
Lz-Ls 1'sou umístěny převážně na ventrální ploše dolní končetiny,
S'-S' jsou umístěny výhradně na dorsální ploše dolní končetiny,
jedině Lr,L, a Sr Se podílejí na inervaci nohy: La na vnitřním kotníku, L5 na

prvních dvou prstech, Sl na posledních dvou prstech, a to po obou (ventrálních i dor-
sálních plochách prstů),

S.-S, jsou umístěny kolem konečníku a na perineu a mají cibulovitý průběh.
Arap r'adic*ler"s-.(ds-Lmp!p1ny) se v7ájemn!.přgk"|ýyaji, vytrž91{ 1 kgřg*g.ilszPÉq9bí

aneg1g9ii.- Tgp:yg.pq3ytr.žení 2 a vice koře1ú násieduje dočasná anestesie, později často

i"',,bJg.jlgg'g-g3gg*g11g$i*j"-g-t_r"11'y]<y-ýs'1."y',!.z\).
p9'1ggs.*--u9.;1[_q'L*i"L"o*39:y*J?.qiovn! nqrvgvých \mqnů odpovídá umístě-

ním i tvarem anestesie kožním okrskum - areae nervinae - zásobeným jednotlivými

.Sp-ir-r-e"]glq]-l"_!9ry; (obr. 53). Uplný denervační syndrom jednoho nervu je v časné fázi
provázen rozsáhlou anestesií, která se prorůstáním sensitivních vláken ze sousedních
areae nervinae a jejich funkčním vyzráním postupně zmenšuje. Jedině v centru původně
denervovaného kožního okrsku zbývá tzv. autonomni z6na, ve které se zpravidla
nikdy neobnoví čití jinak, než regenerací sensitivních axonů poškozeného nervu. Jestliže
k ní nedojde' zůstane autonomní zóna trvale necitlivá (viz speciální část). Autonomní
zónu je třeba testovat pohyblivým dotekem bez deformace kůže.
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obr. 27a' b, c. Kožní projevy
po poranění nervu a tepny.
Stav po řezném poranění
pravého zápěstí. Úplný dener_
vační syndrom n. ulnarís a trauma_
tický uzávěr a. ulnaris vpr31'o
(l,iz též obr. 14, 67, 109).
a - kožni trofické defekty v otr-
lastí n. ulnaris vpravo, b, c - kožri
hypotermie v oblasti n. uinaris
vpra\lo (hodnoty udány r'e stup-
ních Celsia).

6. AUToNoMNÍ FUNKCE

I když autonomní (vegetativní) f,unkce jsou výsledkem interakce mezí sympatikem
a pa[asympatikem, u poranění periferních nervů Vyšetřujeme jen činnost sympatiku'
neboť cévy a potní žlázv končetin m'ají'výhradně adrenergní Sympatickou inervaci' Korr-
četinové nervy maií různý podíl Sťmpatickýclr vláken: nejvíc jich mají n. medianus
a n. ulnaris (a digitální nervy) a n. tibialis. Porucha autonomních funkcí se projevuje
Zeiména na dlaních a plcskách. Zce vvšetřujeme:

i al I,Lrri..CE VASOIIOTORICKEt'
Vyřazení postgangliových vasornotorů (ti. !' neuro1u sympatiku' str. 31) má za

následek nejdříve vasodilataci. kdy je kuže teplá a červená (',teplá fáze"). Trvá-li úplný-
denervační syndrom déle než 3 týdni;. nabude převahy žilní rněstnání, kdy je kůže modře
zbarvená a studená (,,chladná fáze"). \/ této době, když silně stlačíme prstem denervo-
vanou kůži, která se rychle ischemisuje a běiá, obnovuje se po uvolnění tlaku kolorit
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c. Kožní proievy
::\'u a tepny.
::zném poranění
i:i' Úplný dener-
n. ulnaris a traufila-
,r. ulnaris vpravo
_i. ó7' 109).
,::cké defekty v cb-
-!'pra\_o' brc -kožni
oblasti n. ulnaris

_.:1' udány ve stj-1F-

r nezi sympatikem
::nncst sympatiku,
rkou inervaci' Kon-
fraií n. medianus

__r:rkcí Se proievuje

:r-_. str. 3I) má za
j'e ''-. Trvá-li úplný
:. kdr je kůžemodře
::a prstem denerl'tr-
'c nění tlaku kolorit

iiuže velmi pomalu (vlivem žilního přílivu), Zatírnco Ve Zdravé inervované kůži se kolorit
kuže po uvolnění takového tlaku obnoví rychle (viir'em tepenného přílivu). Chladná fáze
s akrocyanosou a hypotermií trvá po celou dobu úp1né denervace. Nedostatečně prokrvená
kuže je snadno zranitelná, tvoří se trofické vředy, které se špatně hojí (obr.27a). Rozdil
v tepiotě kůže činí několik stupňů' Je-li větší než 10 'C' je velmi pravděpodobná trom-
bosa tepny (obr.27b). Pek ie inr]ikována angiografie (obr 14)'

trUNKCE SUDoMoToRiCKĚ

t' p 1 ný dene rvač ní s y ná.ó ň*ié 
-ň;ffiTifi 

niía'r óš ó u'
Trofické poruchy po úrazu nervu Se projeví i na nehtech' Nehty jsou tlustší, kle-

nutěiší a srůstají Se Ztluštěiou kůží na konci prstu, takže se konce prstů podobají drápům
(obr. 21, 115). Změny nehtů však nenastávaji u každé denervace.

Některé postgangliové, ale zejména pregangliové lése sympatiku jsou v prostém'
..nativ_ním" stavu málo zřetelné' Máme k disposici testy, kterými činnost Sympatiku
ozřejmujeme. Týkají se zejména funkcí sudomotorických:

}odový test. Produkci potu lzezvýšit umístěním nemocného v horkém prostředí'
rrebo podáním horkého čaje s Acylpyrinem, nebo subkutánní aplikací 1 ml l]iního
pilokarpinu. Při pcužití pilokarpinu je třeba nemocného upozornit, že zkouška je nepří-
jemná, že se bude nejen potit, ale také slzet, smrkat. Aby byla potivá oblast zřetelnější,
potře Se předem roztokem jodu (Jodi puri 3,0, Ol.ricini 20,0' Spir. vini 180,0) a po
zaschnutí posype rýžovým škrobem; vrstva prachu musí být pravidelná. Positivní reakce
se projeví fialovým zbarvením škrobu, Zatimca při negativní reakci zůstane v denervo-
vané anhidrotické oblasti škrob nezbarven. U osob se silnou potivostí jsou hranice ne-
přesné, pot přetéká do denervované oblasti a zbarv'uje ji také. Proto jsou doporučovány
testy S nižší provokací pocení a jemnější detekcí pottl. Z jodových je to např. tiskací test
Dole a Thajlsena: papírový pásek nasycený jódem !e napjat do rámečku, který se na
2-5 s přitiskne na bříška prstů. Za pomoci mikroskopu se pak sčítá počet potních skvrn
na ploše o průměru 5 mm. Současně se tisknou prsty zdravé a poraněné strany.

Při srovnání čití a autonomních funkcí nezjisti1 Órue (1962) u regenerujících nervů
Žádný stá|ý vzájemný vztah' Případná dysharmonie není výsledkem diagnostické chyby,
ale projevem různé regenerace.

Vasomotory a sudomotory lze také testoYat měřením kožního odporu, který_
je nepřímo úměrnývlhkosti kůže. Je nízký u zdtavé poti\'é kťůe (20-200 ko), zatímco
u denervované suché kůže je o 2-3 řády vyšší. i\[ěření se provádí dermometry, které
obsahují slabý zdroj proudu (4,5v baterii), mikroampérmetr, reostaÍ, zemnící a explo-
rační elektrodu. Za teplého dne a t' teplé místnosti je odpor zóravé kůže ve srovnání
s odporem denervované oblasti tak malý, že měření lze provádět bez provokace pocení.
Explorační elektroda se přiloží nejprve na zďravé rnísto s nizkým kožním odporem. Reo-
stat Se upraví tak, aby umožňoval dostatečný prútok proudu okruhem. Eiektroda je pak
posunována po kůži. V místě, kde začíná oblast vysokého kožního odporu, dojde k náhlé ?'|



změně výchylky ručky ampérmetru: elektroda vstoupila do denervované oblasti. Je třeba
dávat pozor, aby se explorační elektrodou nepřenášel pot z kůže zdravé do denervované.
Pod|e Sunderlanda (1972) nabizi dermometrie rychlou a účelnou, jednoduchou a pÍo ne-
rnocného příjemnou metodu pro vymezení oblasti s částečnou a úplnou denervací kůže.

Některými metodami lze měřit vedení vlákny sympatiku. K topickým účelůmr
u poranění periferních nervů se měření rychlosti vedení sympatiku nehodí, protože je pří-
liš nízká (154,9 + 35,6 cm/s na homích končetinách a76,I * 20,2 cmf s na dolních ktlra-
četinách, (Zaěřina a spol. 1963). Zj1štuieme jen, zda vedení je zachováno a v kladnérn
případě jaká je amplituda odpovědi. Metodou volby je kožní galvanický reflex'
KGx* (Zaěřina l972a). Podnětem ie neočekávaný impuls. odpověď se snímá dvojicerrni
kožních elektrod v bipolárním zapojení na některých protilehlých místech (dorsum ruky-
-dlaň, dorsum nohy-planta) a zesiluje se na přístrojích s dlouhou časovou konstantou
(min. 1 s, lze užít EEG). Při poruše sympatiku není KGR výbavný (str. 175).

c) FUNKCE PILOMOTORICKE

Úplný denervační syndrom je provázen ztrátou inervace mm. erectores pilorum, v de-
sympatisované oblasti nevzniká fenomén ,,husí kůže". Podle některých autorů je částečný dener-
vační syndrom provázen hypertrichosou, zatímco úplný denervační syndronr naopak postupnou
ztrátou ochlupení.

7. HIsT.dMINovÁ REAKCE

Je uŽívána v diagnostice u lésí pažní pleteně. Provedení i topický význam isou uve-
deny v příslušné kapitole (str. 176).

8. NERvosvALovÁ DRÁŽDIvosT

Ve zdravém těle mají vlákna nervová vyšší dráždivost než vlákna svalová. Při
dráždění kůže pravoúhlými podněty odpovídají neidříve vlríkna sensitivní (parestesie),
při zvýšení intensity vlákna motorická (svalová kontrakce). Informaci o motorické dráždi-
vosti dává r1yšetření vztahu inténsity a trvání'podnětu potřebnéhó k vybavení viditelného
stahu svalu. Prahový podnět dlouhého trvání (500 ms) se nazývá reobase. Při kratších
podnětech je třeba intensitu proudu zvýšit. Aplikuje se série podnětů různého trvání,
u každého se určí prahová intensita proudu a zaznamená se na 1og. papír: intensita na
ordinátu, trvání na abscisu. Vzniká tak křivka I/t. Jedním bodem této křivky je chro-
naxie. Je to trvríní podnětu' jehoŽ intensita je dvojnásobkem reobase (str. B1).

Ve zdravém svalu je nejdrríždivějším míStem motorický bod, kde je největší
hustota neÍvosvalových' plotének (obr. 28'29). Protože nervová vlákna jsou dráždivější

1ei svalqyii.je I/t křivka zdravého svalu charakterisována odpovědí jen nervových vlá-
?B ken. Intensita proudu potřebná k vybavení nejmenší kontrakce je stejná od 1000 ms
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m, brochiorod. ---
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obr. 28a, b. Motorické body svalů horní
končetiny.
Místa vhodná pro přímou transkutánní sti-
mulaci svalů při chronaximetrii a pro EMG
snímání stavu volrrího úsilí a odpovědi M.

6 t, tuprorpinl
m. infrospin.

m. teres min.

m. teres moj.

m. deltoides pors.post.
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až k 10 ms, křivka probíhá vodorovně, a teprl,e při extrérnně krátkých podnětech (mezi
1,0 rns a 0,1 ms) se prudce trorní a stoupá k r'yšším prahovým podnětům (obr. 30).

Chronaxie zdravých pletencových svalů je r.elmi nízká (0,01-o,03 ms), akrálních o něco
vyšší (0,03-0,07 rns).

V úplně denervovaném svalu jsou l'šechna místa stejně fuáždivá. Rozmístění
degenerovaných nervů a plotének se neuplatní. I(řivka }4"je-."ch4r4k"t's:'isována vý-
hradně dráždivqstí 9valqvých vláken. $ podráždění jsou nutné dlouhé a silné podněty'
IGivka je dislokována doprava a nahoru a má tvar paraboly. Vzestup intensity začiná
už na 50 ms (obr. 30). Chronaxie se po přerušení nervu zvyšuje a dosahuje maxima
kolem 21. dne, Stonásobné zvýšení píoti StÍaně zdtavé se považuje za spolehlivý příznak
úplné denervace.

b
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m. odd. long ; m. odiuctor

rncgnusm. tensor fosc.
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+
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80 obr. 29a' b. Motorické body svalů dolní končetiny.
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r. obductor dígit. V.



:h podnětech (mezi

_.Jnětum (obr. 30).

is.akrálníchoněco

táŽdiu-á. Rozmístění
r4rakterisována vý-
lhé a silné podněty.

iup intensity začiná
,r Cosahuie maxima
a spolehlivý příznak

:::s fem,

- l:rCin.
l

*::'19/

v

- : -'oro n.

,

-:::. hol. i
,;:b,"u,I
..,,uli

all! í ll',)\1
,'/ll
'|- t _l

obr. 30. Hlavní typy I/t křivek.
Intensita podnětu v mA, šíře podnětu v ms. Tvar podnětu pravoúhlý _' exponenciálni ___"

D - denervovaný sval, Z - steiný sval na zdravé straně těla, R - reobase, Cž - chronaxie.
Křivku I/t !e možno vyšetřit jednak impulsy pravoúhlými _ 

_L, 
iednak podněty se stoupaiící náběž_

nouhranou (progresivními -iL). Křivka I/t má především význam pro stanovení hodnot podnětu při
léčebné stimulaci denervovaného svalu: troiúhelník A*B-C je oblastí vhodných podnětů prc
iéčebné užití progresivních proudů (v tomto případě 7 - 10 mA při šíři nad 500 ms). Viz kapitolu
o reedukaci hybnosti a čití.

Yýznam chronaximetrie i křivky Iit S rozvoiem EMG a ENG poklesl. Přesto je

v rukách zna|Ce cennou metodou diagnostickou i prognostickou (Wynn Parrjl 1969';,

např. u pares n. YII (Raušer 1968). Hlavním smyslem I/t křivky je však stanovení vhod-
ných podnětů pro léčebnou elektrostimulaci. Protože denervované Svaly maií zpoma-
lenou kontraktilitu, hodí se pro jejich &iňděni lépe podněty S pomalu' exponenciálně,
stoupající náběžnou hranou (progresivní) a také křivka I,]t se konstruuje z podnětů
progresivních a nikoli pravoúhlých.

g..ELEKTRICKÁ AKTIVITA svALU, voDIvoST NERVU
A NERvosvALovÉ PLoTÉNKY

Tyto funkce navzáiem pevně souvisí a sledujeme je jako celek. Metodou vyšetřcrrí
je elektromyografie (EMG) a elektroneurografie (ENG). ZákIadni znalosti po- El



obr. 31a' b. Denervační potenciály.
Stav po zavřeném poranění n. radialis, částečný denervační syndrom n. radialis. DISA 14A2I'
koncentrická jehlová elektroda, stav klidu v m. extensot dig., a - denervační fibrilace, ó * po-
sitivní ostré vlny.

skytují příslušné monografie (Buchthal |958, Drechsler 1964, Goodgold, Eberstein 1972,

Desmedt 1972).

U poranění periferních netvůzáležícelý zdat EMG vyšetření na správném umístění
elektrod' Není to vždy snadné, neboť atrofie mění anatomické poměry. Ani speciální
EMG atlas (Goodgold 1974) na tyto atÍofické zmény nepamatuie. Technický omyl ie
zejména možný u denervačních syndromů na horních končetinách, kde je množství'
útlých svalů ZáSobených různými nervovými kmeny. Mnoha omylům zabrání užití bi-
polární jehlové elektrody pro drobné svaly ruční (Kredba a spol. L976).

Vyšetření EMG a ENG má u poranění periferního nervu pevný Íád. Začiná vy-
šetřením star,'u klidu, následuje vyšetření volního úsilí a končí stimulační elektromyo-
grafií, píípadně neurografií.

A: VYŠE_'TŘENÍ STAVU KLIDU

. Uvolněný zdravý sval je elektricky němý. Po zranění nervu 1. stupně, kdy ne-
nastávaií morfologické změny axonů, je rovněž němý. Po zranění nervu 2' nebo vyššího
stilpn'%.\4[.{o9!á7í k Walleroy*ě degeneraci, objevují se v denervovaných svalech pa-
tologi9.iýnaky-,!q.l.9lY"ční potenciály. Nenastávají dříve, dokud Wallerova degenerace
nepostoupí až na nervosvalovou ploténku, to je za 1-3 týdny po zranění (podle vzdálre-

82 nosti svalu od místa ztanéni nervu). Výskyt denervačních potenciálů hlásí, že určitá část
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obr. 32. Poiyfasické akční po-
tenciá1y.
a - Stav po střelném po-
ranění n. ulnaris před 4 měsíci,
částečný denerr'ační syndrom
n. ulnaris. DISA 14 A 21, kon-
centrická jehlová elektroda, stav
volního úsilí v m. flexor dig'
profundus, 2 polyfasické AP.
Yiz též obt. 12.

ó - Stav po zhmoždění n' pero-
neus com. před 4 měsíci, stav
po spojovací operaci n. peroneus
com. s pomocí 15 cm dlouhého
nervového štěpu před 8 měsíci'
první příznaky reinervace. DISA
14 A 2l, koncentrická iehlová
elektroda, stav volního úsili v
m. tibialis ant., polyfasické AP
a positivní ostré v1ny' Yiz též
obr. 66.

obr. 33. Zjednodušená křivka.
Stav po zhmožděném poranění n. ulnaris, částečný denervační syndrom' n. ulnaris.
DISA 14 A 21, bipolární iehlová elektroda, stav volního úsilí v m. interosseus dors. I.

radiaiis. DISA 14A21.
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nervových vláken je postižena axonotmesí nebo neurotmesí, ale nijak nevylučuje, že
jiná vlákna nervu zachovala funkci'

Denervační poten9i{ly (ob.1. 3l) j99.9 přízna\em ne\ontrolovaných výbojů jedi1ih9
svalového víáÉng1i\te.é 

'é 
.iáio preciiiivěté ná acetylcholin), podle některých auiorh

přffi"-kem"'ů škupiny vláken. Denervační potenciály jsou dvojího druhu:
a) Fibrilace. Difasické nebo trifasické hroty s iniciální positivní výchylkou, jejichž

amplituda je 5 (20) pV - 100 (300) pV. Mají krátké trvání (od 0,5 do 3 ms)' které se
v reproduktoru projevuje krátkým ostrým zvukem; když je jich mnoho, zní jako déšť

dopadající na plechovou střechu. Zvuková kontrola je pro vyšetřujícího důležitá' protože
fibrilace je nutno hledat na více místech' Na podkladě velké zkušenosti piše Marinacci
(1955) výstižně, že zkušený myografista zÍidka sleduje během vyšetření klidové aktivity
obrazovku; sleduje sval, posunuje v něm jehlu - a poslouchá. U kiidové denervační ak-
tivity to mázvláštnivýznam, protože iezávislá na zvýšené mechanické dráždivosti svalu'
vzniká hned po zanoření nebo posunu jehly (,,inserční aktivita") a zmizí často dříve neŽ

se stačíme na obrazovku podívat. - Pozor: fibrilace nejsou patognomické pro neuro-
genní lési. Mohou se (v7'á9ně) vyskytnout i u lésí myogenních.

b) Positivní ostré vlny- jsou difasické, s iniciální výchylkou positivní jasně pře-
važujici nad výchylkou negativní, která je nizká a pomalá. Amplituda positivních ostrých
vln kolísá od 50 pV do l mV. Trvají 10 ms i déle (obr. 31b).

ostatní typy klidových EMG projevů ne;'sou pro poranění periferních nervů pří-
značné. Např. fascikulace se vyskytují zejména při postižení velkých alfamotoneuronů
v míše. Jsou to bi - až polyfasické potenciály r.yšší amplitudy (1-6mV) a delšího
trvání: už tato charakteristika nasvědčuie tomu, že se jedná o akci několika motorických
jednotek. Jsou také přes kůži dobře viditelné a pacient je nebolestivě pociťr-rje'

Fibrilace i positivní ostré -vlny-iloy-prizryBs"1' -i{91e'č_1"eho 
i úplnéhg denervačního

syn_d1o-1nu''_!o4ts-Ei&\_p_!jl-9*399!i-r-|e-?.9_op-11-y-to 9tavy navzájem odlišit: jen potvrdit.

B. VYŠETŘENÍ STAVU VoLNÍHo ÚSILÍ

Projevem volního úsilí v EMG obraz. j.1\:*il*+g|glÍ43). Jeden AP ohia-
šuje výboj jedné motorické jednotky (str. 24). AP je difasický, trifasický nebo poly-
fasický hrot s iniciální positivní výchylkou. Amplituda AP je vysoká - 1' až 10 mV,
trvání 2-20 ms (nejčastěji 4-B ms).

Čeiá riiótďičŘ7jědňotka"'drai'ého Svalu Vstoupí do akce současně, naráz. AP se ptt

svalových vláknech své jednotky rozšíří rychlostí 3,5_5 m/s. Současným vybitím svalo-
vých vláken se vyznačuje Stav neporušeného rozšíření vzruchu. Projeví se vysokou ampli-
tudou a krátkým trváním AP. Jestliže je šíření vzruchu do jednotlivých svalových
vláken různě zpomaleno, jak tomu bývá u poranění newu2._4. stupně, pak se jednotlivá

svalová vlákna motorické jednotky vybijí asynchronně, ttváni AP se prodlouží a vzniká

ieho po1yfasický tvar. Nejnápadnější je asynchronie v době obnovy spojení mezi neu-
ronem a svalovými vlákny, kdy některé preterminální axony jsou již dobře myelinisovány,

84 některé ploténkové Synapse již dobře zásobeny transmitéry, a ty převádějí impuls rychle'
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zatímco na jiných axonech a na jiných synapsích není ještě reinervace tak pokročilá,
impulsy jsou převáděny pomaleji: AP je prodloužený, polyfasický, má nízkou amplitudu
(obr. 32). Mluví se o nascentním, rodícím se potenciálu.

Volní úsilí ve zdravém svalu se projevuje uplatněním aktivity mnoha moto-
rickýcfrěánói"k. trffi;L"t"ě- 

'ap""tí 
jich je tolik, že AP nasazují jeden přes dru-

hého, vzniká interferenční vzorek svalové aktivity. Jednotlivé motorické jednotky

se vybíjejí růzrrými frekvencemi (20-50/s) a tak je kontrakce zdravého svalu podmíněna
rychle se střídajícími stahy jeho jednotlivých částí; právě proto je kontrakční vlna
1r1adká.

Volní úsilí v částečně denervovaném svďu se projeví zjednodušenou
.křivkou, tj. sníženou interferencí AP (,,přechodný stav"), neboť pďet činných moto-

rických jednotek se snížil a proto klesá i hustota jejich elektrických projevů (obr.33).
Zatimco motorické jedirotky zdravého svalu se v činnosti střídají a tím Se brání energe-
rickému vyčerpín-í, musí částečně denervovaný sval (má-li odvést žádanou práci) nasa-
zovat většinu nebo všechny rnotorické jednotky natáz, a protože si neponecháyá reservy
a pval ,,ne.p1a9uj9.n3.sry!'1y",''r1'chleji se unaví. Jestliže činných |ednotek je zvláště málo'
objeví se jen jednotlivé AP. Mezi nimi jsou na obrazovce vidět denervační potenciály.
Některá místa svalu mohou být postižena víc" jiná méně, a z toho plyne pravidlo: vy-
šetřit více místl

\lolní úsilí v ú.plni de'.ngrv9va1éry svalu neprodukuje žádnou aktivaci moto-
rickýcň'jédnoi.it,'iiĚóEi."ují še žádné AP a přetrvávají jen denervační fibrilace a po-
:ítivní ostré r'lny.

Jestliže spojení mezi neuronem a svalem regeneruje, ubývá denervačních poten-
ciálů a přibývá reinervačních pol1'fasíí. Hustota AP nedosáhne nikdy původní interfe-
rence, neboť jen část nervových vláken dospěia do nervosvalových plotének. Prostorol'á
5umace je hražena časovou, která se klinicky projeví zvýšenou únavností a elektro-
myograficky časnější redukcí počtu AP. JestliŽe spojení mezi neuronem a svalem není
cbnoveno, přetrvávají jen denervačni znaky. }ejich počet mizí úměrně s vazivovou pře-
stavbou svalu: protože ale fibrosá svalu není nikdy kompletní, přetrvávají denervační
fibrilace i u úplných denervačních syndromů trvajících několik desítek let.

:lá' :p-ix:-".l:*":9.:'lí _19_T:T : o tom
nás poučí další měření.

C' MĚŘENÍ vootvosTl NERVU VČETNĚ NERVoSVALoVÉ PLoTÉNKY

Při 1o'q19' vyšetření zjišťujenre plůtok bio9]ektrického signálu nervem a měříme
ivchlost průtoku, V podstatě je možný dvoií způšob měření: metodou typu ,)nerv - Sval"
stimulační elektromy'og1-afi.e), kdv je drážděn periferní nerv a odpověď snímána z pří-

slušného svalu, 4e!o getodou lypu 2:neÍv - nerv" .(stimril{ní elek3roneurografie),
i:dy je dráŽděn nerv na jednom a odpověď z něho snímána na jiňém místě. Jsou popsán1'

: jiné stimulační metody, které lze aznačit jako ,,sval _ sval", kdy multielektrodou je

:lěřena rychlost šíření AP v motorické jednotce svalu, a typ ,'nelv - mozek", kdy po 85



-UrM rR -!)b

Při poranění r
všech motorických
nervu nad místem pi

nervu pod míStem p

i při postupujících
\'případě neu

déle do 6 týdnu (zp
obnoví'v čašovém
však ve třech směre
kých axonů je zpoI

obr. 35a' b. N{ísta '

končetiny vhodná pro
(registraci).
F - n. femoralis, 1 -
tibialis, PC - n. per
peroneus profundus.

,,,4,

\l
\\

\\
R(s r

,.)
š'-

obr. 34a, b. Místa periferních nervů horní končetin-v r'hodná pro tianskutánní stimutraci (re-

gistraci).
U - n. ulnaris, M - n. nredianus, R - n. radialis, R(s) - n. radiaiis, r. superficialis' Na prstech

ie nroŽno provést stimulaci příslušných digitá1nich ncrvú speciáiními prstencovými elektrodami

a snímat ortodromní neurogram na označených proxim;i1lích místech, nebo naopak snímat zde

antidromní neurogram při stimu1aci proximá1ních nerr'oi'ých míst'

podráždění některého místa periferního nervového systému je měřen Somatosensorický

ceÍebrální evokovaný potenciál nad kontralaterální parietální oblastí mozku (SCEP'

srr. 177).

a) Stimulační elektromyografie

Periferní nervy isou na některých místech přístupné transkutánnímu dráždění

plosnou KoZru Dlpolární elektrodou (óbť- 34,35). odpověď Svalu ie viditelná jako kon-

irakce Svalu. V EMG obraze je označována jako odpověd M. Ňastává po latenci, kt9rá
' ' - - 'ny 

k_podráždění nervu (asi 0,l ms), čas vedení.qerv€m2 čas nervosvalo-ze]rrr'!]9-cgl nY_!] 
ová vlákna na Snímací elek-velho převodu náplóřéncé_á čáš přévodu z ploténky přes sval

trodu_(můžebýt'u,ž 0,35ms). ňslední hodnota může být už zdrojem chyb a proto je

86 aul.zite, aby snímací elektroda byla umístěna v motorickém bodě svalu (obr. 28'29)'

M
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Při poranění nervu kteréhokoli Stupně, které je prováZeno přerušením vodivosti

všech moiorických vláken, dochází ke změ9ám výbavnosti odpovědi M. Při dráždént

nervu nad místem přerušéni |e odpověď Ní nevýbavná od prvního okamžiku. Při dráždění

nervu pod místem přerušení zůstávávýbavná po dobu, po kterou si axony udrží vodivost

i při postupujících degenerativních změnách: po dobu několika dní (str.43)'- 
V případě neurapraxie se odpověd při stimulaci nad místem poranění obnoví nej-

dele do 6 týdnů (zp11vidia.dř!ye). V případě axonotmese a neurotmese se odpověd M
obnoví' v časovém |imitu odpovídajícím termínům regenerace (str. 46)' je

však ve třech směrech změněná: v prodloužené latenci, neboť rychlost vedení motoric-

kých axonů je zpomalená, v poiyfasickém tr'aru, neboť rychlost vedení motorických

obr. 35a, b. Místa periferních nervů dolní
končetiny vhodná pro transkutánní stimulaci
(registraci).
F - n. femoralis, I - n, ischiadicus, T - n.
tibialis, PC - n. peroneus com', PP - n.
peroneus profundus, Srt - n. suralis.
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Obr. 36a, b. odpověď M.
a - Stav po zavřeném poranění lokte před 30 lety, rozvoi částečného denervačního syndro-
mu n. ulnaris v posledním půl roce. DISA 14 A 21, koncentrická jehlová elektroda v m. abductcr
dig. V.;
1. odpověď: stimulace n. u1naris na zápěstí, vzdálenost od místa snímání 6 cm, latence odpovědi
M4ms,
2. odpověď: stimulace n. ulnaris v iokti, vzdálenost od místa snímání 28 crn, Iatence odpovědi
M9ms.
RVM n. ulnaris v úseku loket-zápěsti:5msj22 cm, ti. 44mls.
ó - Stav po zlomenině předloktí a zavřeném poranění n. ulnaris, stav po opakované uvolňo-
vací operaci n. ulnaris, částečný denervační syndrom n. ulnaris. DISA 14 A 21, koncentrická
jehlová elektroda; horní stopa: stimulace n' u1naris (U) na zápěstí (bipolární povrchová elektroda)o
registrace odpovědi M v m. abductor dig. V. odpověd M polyfasická, v prodloužené latenci
(l2,5 ms), dolní stopa: stimulace n. medianus (M) na zápěstí (bipolární povrchová elektroda)o
registrace odpovědi M v m. opponens pollícis. Odpověď M difasická' v přiměřené latenci (4,5 ms).
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rnelvačního syndrc-
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axonů je tůzná, a ve snížené amplitudě' neboť počet vedoucích axonů je rcdukován
(obr. 36). s postupným zránim axonů a jcjich obalů se rychlost vedení zr-v*chluje a sied-
nocuie) takže odpověď M nastupuje stále po kratší latenci, je vyšší a kratší.

Rychlost vedení motorických vláken periferních nervů (RVM) byla
zpracována v desítkách Sestav. Přehlednou monografii napsal Škorpil (1965). RvM
n. radialis na předloktí je uváděna mezi 60 a 80 m/s; za patologické lze považovat hod-
noty nižší než 50 m/s. N. ulnaris a n. medianus vedou o něco pomaleji, na úseku loket -
zápěstí jsou uváděny hodnoty mezi 50 a 70 mis. Za patologické považujeme snížení
RVM pod 45 m1s. Na dolní končetině vede n. peroneus rychleji než n. tibialis, za paÍo-
logické hodnoty považujeme RVM n. peloneus na bérci nižší než 45 mls a u n. tibialis
nižší než 40 m,'s. RVM zůstává po uvolňovací a spoiovací operaci často trvale sníŽená.
Někteří uvádějí, že po axonotmesí zůstává sružená nejméně o 20o,/o a po neurotmesi
nejméně o 50id. Stejskal a Kredba (l97B) však ukázali v sestavě 40 sutur n. ulnaris
a n. medianus, že RVM se v 64!,'-, normalisovala. Stačí dokonalá myelinisace několika
nejsilnějších, nejrychlejších vláken nervuJ aby začátek odpovědi M nastal po normální
latenci. RVM neříká nic o počtu legenerovaných vláken.

b) Stimulační elektroneurografi.e

ryot qY*ý'j9rY9tý P9:e::ií]':_-1€":lJá**T,J9P:9!9**;Ej".*y.?š!"y:z P9!919"ií]
odpovědi M, a proto jsou nároky na snínrací zaÍizeni mnohem vyšší. Neurogram má
aňffiřffi"iádu několika jednotek až cjesítek uV; k odlišení od náhodného šumu je nutno

;ej vícekrát opakovat a nejlépe zprunrěrnit.

\eu1ogram je možno vybavit různým způsobem:

transkutánní neurogram sensitivních nervových vláken: dráždí se buď auto-
nomní citlivá oblast smíšeného nervu (u n. radialis, ulnaris a medianus prstencovými
elektrodami na prstech) a odpověď se registruje nad některým místem proximálního
průběhu nervu) kde se blíží povrchu (ortodromní technika). Nebo se místo stimulace
a registrace vymění (antidromní technika). V_ k4!dém přípq{ě je 1egistrován pqten9ii! 1(
sensorické jednotky, která je drážděna. Technika byIa propracována k dokonalosti na
četných pracovištích a dnes slouží zejména k zjišťovaní ry9h!9911-y:4:n.!jqnql*tiv-
nic_! 'y"|{!'gp (RvS). Kredba (1976) uvádí RVS pro n. radialis, ulnaris i medianus mezi
42 a 52 m/s; latenci k vrcholu neurogÍamu n' ulnaris a n. radialis 3,3 ms a u n. medianus
3,7 ms (vesměs při vzdálenosti místa registrace od místa stimulace 15 cm). Po axo-
notmesi nebo neurotmesi RVS dosáhne 80 ]o (nejvýš 95 %\ - Mezi RVS a dvoubo-
dovým diskriminačním testem není žádný úměrný vztah(Almquist a Eeg-olofsson \970).

Je to pochopitelné při uváženi, že nejrvchlejší sensitivní vlákna Aa, jichž je většina, ne-

'redou informace z hmatových receptorů kůže, nýbrž ze svalových vřetének (str. 30);
_ transkutánní neurogram sensitivních a motorigkých.v]'áken: dráždí se nervový

kmen na jednom mísiĚ a sni-á se na jiném (obr.37). opět je možná antidromní nebo
orto-dromní technika' Neurogram je některými autory nazýván nervový akční potenciál
(NAP, str. 176). Někteří (Gilliatta Sears 1958, Zalis a spol.|972 a jiní) uvádějí, že podle 89



obr. 37. ortodromní neurogram.
Předpokládaná komprese mediálního svazku pažní pieteně, iritační syndrom n. medianus.
DISA I5OO.
Horní stopa: dráždění n' medianus na zápěstí bipolární povrchovou elektrodou 20,6 mA.,0,2 ms.
Snímán neurogÍam paŽni pleteně r.'Erbově bodě bipoiární povrchovou elektrodou. 512 přeběhů,
zprůměrněno a 4ktát zesíleno. Dolní stopa: dráŽdění n. medianus na zápěstí bipolární povrcho-
vou elektrodou. Snímán neuÍogram h. medianus v axiie. 64 přeběhů, zprůměrněno a 4krát ze-
sí1eno.
Celkem: normální poměry vodivosti n. medianus. Rychlost vedení sen.itivních vláken n. medianus
v úseku paŽe-Erbuv bod : 52 mls.

postupu NAP k periferii lze sledovat regenerační proces. lini (I{/ynn Pary L969) o prů-
kaznosti této techniky pro rychlost regenerace pochybují;

- peroperační neurogram je pojednán v kapitole o chirurgickém řešení zraněrrí
nervu (str.109).

Závét elektrofysiologického vyšetření

*..xl'-lí 99'pě po;|ed1í m a yr9h' 9l nj:.uj.p"g".teí*,*-"a-'"r}pbý:ll!_YPně-Ín
ru. Lékař, který je provádí, se všakP-ffi9*L*:klfKar, Krery le provaol, se vsaK

y vyšetření základních (pokud je sám neprováděl)'
protože jen pak může odpovědně určit k EMG takový výběr svalů a nervů' aby získal
repÍesentativní soubor informací.

Lékař je rovněž odpovědný za správné nalezení registračních a stimulačních míst;
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rlrom n. medianus'

jou 20,6 mA,0,2 ms.

<trodou. 512 přeběhů,

s:í bipolární povrcho-
uměrněno a 4krát ze'

:h r'láken n. medianus

lt Pary 1969) o prů-

ckém řešení zrartéLí

i'rcholným lt'qpněm
: je provádí' se však
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u a nervů' aby získal

a stimulačních míst;

jinak hodnotí topické artefakty. }e odpovědný za interpretaci nálrezu; proto má hodnotit
jen technicky dobré zázmamy.

Souhrn vyšetření má obsai1-o_vat minimálně1 vyjádření o Stavu klidové aktivity,.
\']Ůiní akivity a o vedení' nervem přes poraněné níísto.

'iIr Závět vyšetření je konstruován ve formě odpovědí na otázky položené v taktice
r'ršetření (str.56): jaký je stupeň denervace (čás'tečný neb-g.ýpJný), kterého nervu (na
jaké úrovni a v jaké výši) a jako nu1ný pg{1tek: star,; !e nebo není změněn proti posled-
nín-ru vyšetření (a jak)'

Jestliže jde o vyšetření vrcholné a poslední v řadě, musí být nutně v scluladu
s ostatními, jejicbž výsledek má potvrzovat a zpřesňovat. Rozpor v závěrech' nepřipouští
klid' Je třeba hledat omyl a jeho příčinu.

Jestliže jde o vyšetření vrcholné a poslední v řadě, jeho výsledek vede ke stanovení
iéčebného postupu' Podepsaný le\+r.jg-.pfu_91idný'z1.' ávrh k další.]é!bě ope1ační nebo
recdukační'

' " Podklady pro rozhodnuti k návrhu na příslušnou léčbu poskytují další kaoitoly
(str. 92).

1'0. RTG KoNITRASTNÍ DIAGNoSTíKA PER'íFERNÍHo xEnvovÉHo
sYsTÉMU

A. olejová perimyelografie (PMG).s plněním kořenových pochev je dife-
renčně diagnostickou metodou u denervačních syndromů na horních končetinách' kdy
iná být odlišena lése kořenová od pleteňové (obr. 8l,90).

B. ol9j'g-11;i..'!eu!9grafie (RNG) slouží ke znázorněni kontinuity periferního
nervu' Intraneurálně (subepineurálně, interfascikuiárně) vstřiknutý Lipiodol ultrafluide
v množství l_2ml se v normálním nervu šíří rychlostí asi 6mmis. V degenerovaném
nťrvu Se šíří pomaleji než 5 mm s. U neurotmese náplň končí v místě přerušení nerlrr,
neboť měkkými tkáněmi se nešíří. Znázotni se i objem a rozsah terminálního neuromu.

Lipiodol ultrafluide se během několika dní r..e zdravém nervu resorbuje. Přetr-
váváli kontrastní depo několik týdnú, je pravděpodobná intraneurální jizva bránící
resorpci (Pechan a Kříž 1975, Pechan a Štelcloxá L976).

RNG se nehodí pro všechny nervy stejně. Dobře se uplatňu;'e u n. ulnaris, který
se dá nejlépe napíchnout v oblasti sulcus n. ulnaris. N{ezi fascikly zdravého n. ulnaris
se-!1p!9d9l rozšíří za 5 hodin až do pažni pleteně a do digitálních nervů. RNG ostatních
nervů, které nelze transkutánně injikovat a je nutno ji provádět otevřenou (chirurgickou)
cestou) nelze doporučit: metoda mávýznam svou jednoduchostí atím,že příliš nezatě-
žuje nemocného. Je-li podmíněna operačním přístupem, pak své hlavní výhody ztrárci.
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oPERAčNÍ INDIKACE

Úvoo

Při kaŽdém poranění nervu ml';sínre rozhodnout: 1. budeme-li nerv opero\,a[.
2. kdy budeme opeÍovat. Včasrrá incÍikace k operaci rozhoduje o konečném výsiedku
stejně jako správná'operační technika. V1_cházíme z těchto podkladů:

1. Diagnostické možnosti. Jsou stále nedostatečné. Částečný nebo úplný dener-
vačníffi1.'ografickyažza2-3tyiíňý.Špcintánňěustupující
!]eurapraxe odezní asi do 6 týdnu. L'plné rozdělení nervu od axonotmese (2. stupeř.)
rrebo spontánně regenerujícího kontinuálního neuromu nerozlišíme během někoiika
rněsíců r'ůbec (Zaěřina a Stejskal L9i7, Zaěřitru L97Bb)' Spontánně regenerující konti-
nuální neulom od neregenerujícího, který musíme resekovat, rozlišíme peroperačně až
za B týdnů (str. 109)' Většinu indikací je třeba stanovit dříve a nelze vycházet z výsiedkú

F-{!.9.":rš'grŤsni (Seddoi iEiŽ;I4iš)'._Mušime výcťďžéi'"žé" ziálbstí_iozšahí po.a'.éňi,
ke kterému dochází z různých příčin.

z. P-ŤÍš'i:_r_p9l?1ěP'í: otevřená iezná a tržnozhmožděná poranění působí přeru_
šení nervu vyžadujicí operaci v 90-100 9i, (obr. 11). Střelná poranění asi v 50,!/,
a íraktury a dislokace asi ve 20 9.,, (str. 36). To je jedno z nejdůležitějších indikačních vo-
dítek. Asi ve stejném poměru bude naléhavost operační revise poraněného nervu.

3. Regenerace a degenerace. Kažóé zdrženi vede k zhoršení výsledku. Sval by
nrěl
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reinervován nejpozději do 1 roku. Suturu nervu bychom měli udělat co nejdříve,
-Třaó_E:3-Ediiů na vrcholu regenerační činnosti neuronu a Schwannovy

buňky.

a. _s_1'qy.rány. Při řezných ranách nastupuje demarkace a regenerace rychle. ope-
raci můžeme indikovat ihned. Fři zhnroŽděných a střelných ranách se demarkuje až
za 3-4 týdny. Při komplikacích a infekcích ještě později.

zÁKLADNÍ runmeČNÍ FRAvIDLA

V literatuře jsou složité indikační úvahy a často rozdí|ná a nepřehledná stanoviska,
která poranění a kdy operovat. Podle mnohaletých zkušeností je zjednodušujeme dc
dvou zákiadních pravidel:

f4é*o-1eyi_e3é a_zeiména ostré poranění s příznaky ochrnutí a poruchou
absolutní

i,-1i;ir.iri-!:l, .:..,,

ťel''Isl nervu.92



Nelze spoléhat na Spontánní úpravu. Pravidlo platí bez ohledu na závéry sebesložitěj-
ších vyšetřovacích metod. Platí jak pro chirurgy, tak pro neurology a elektromyografické
pracovníky (Zaěřina 1978b)'
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:'2. Nerv máme operovat co neidříve.

Každé poranění budeme považovat za urgentní. Většina by měla být operována do
2-3 týdnů. První operace později než za 2 rněsíce by rně1a být výjimkou a označíme ji
jako pozdní.

KTERÁ PoRANĚNÍ guoni\,tE oPERovAT

1. otevřená iezná a tržnozhmožděná poranění. Budeme je operovat vŽdy
při úplném i částečném denervačním syndromu'

2.ILattogenní poranění. Vyčkávat můžeme iČn tamJ kde si chirurg byl vědom.
že způsobil nevelké tupé poranění.

3. střelná poranění. Kde je evidentní přestřelení nervu) kde jde střelný kanál
y tšsné blízkosti, kde i po 6-8 týJn:ch přetrvává úplný denervační syndrom.

4.7,avíelá.p911ně-4í (fraktury, luxace, trakce, zhmoždění). Při úplném dener-
vačním syndromu a zlomeninách s ostrými lrranami co nejdříve. Jilab n93;1gpgje""-1i

denervační lYndrom' pc 6_-8 týdnech, výjime9ně poz_ději (str.39, 109).

5. Sekundární revise. Indikujeme, nedochází-li po vypočtené době k příznakům
regenerace.

6. Primární i sekundární bolestivé neuromy (str. 250).

7. otevřená i zavřená poranění plexu. Podle speciální indikace (str. i83).

KONTRAINDIKACE OPERACE NERVU

1. Nevyžaduie_li poranění operaci. Dochází-li k spontánnímu ústupu dener-
vačního gy1{romg-vyjmaÍezná poranění. Vždv je třeba vvloučit simulaci ústupu de-
nervačního syndromu kompensačními mechanismy.

2. Doěasné -' pro komplikace. Z hlediska celkového stavu (jiné život ohrožující
poranění) a z hlediska rríny (infekce, ztráty tkání, kombinovaná poranění). Jsou typické
pro válečná porqněn! 1 h1yári9. operovat budeme co nejdříve po vyřešení komplikací.

3. Doěasné - iestliže rozsah poranění není dosud demarkován (střelná,
t'ržnozhmožděná do 3 týdnů).

4. Není_li oprávněná naděie na zlepšení stavu operací:
a) chybí-li periferní pahýl nervu nebo cílový orgán (ztrátová poranění) nebo je ve

Stavu neschopném reinervace. Jsou indikací k plastickým mikrochirurgickým;ýkonům.
Sem patří v určité míře i příliš dlouhá doba od poranění (str.95). , '\

\,_ .,r.. 
u.i,'lj

tj
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u) plitiln_q {é|!9. defettu. Jiná hlediska jsou při klasických operacích a jiná při
mikrochirurgickém použití autotransplantátů, které rozšiřují naše možnosti (Str. I20,142')"

c) chybíJi proximální pahýl (vytržení koř'enů z míchy). Jsou indikací k zkříženým
an1sto199ám (str. l39' 189).

KDY BUDEME OPEROVAT

Běžně se pouŽívá termínu primární sutura pro sešití nervu při primárním ošetření
rány. Sekundární sutura se používá pro sešití při pozdějším ošetření, a|e též při opako-
vané operaci nervu. Používáme proto raději termínů: i. ..9lužitá9p9la_cs-G-!!lua).
Míníme jínr výkon v den poranění, nejvýše do 3-4 dnů, kdy je ještě vodivý distální
pahýl nervu (str.43). z. Qa_!9__z-e3á..9per3ce ('q!l'l). ozn1ýíme tak každý výkon na

ryry} 99".'8-.Jý-4"l''3. Fozdní opeface (sutura). označíme tak operace po 2 měsících.
Primární Sutura může být provedena v každé této době. Sekundární suturou
označíme opakované sešití nervu.

1. okamžitá oper1c9

I když řada autorů doporučuje z regeneračního hlediska odložení operace do
2-3 týdnů (Ducker 1972)' pÍ!\jii!i q!111r'?Í* 

'9P-9T_?-9q 
nej-lep.šj výsledky (Dolenc a Janko

1976). Přesto ji můžeme indikovat jen v menším procentu poranění velkých nervů. Pod-
mínkou jsou jednoduché, čisté, Íezné tány s kolmým průběhem na nerv (Seddon 1972,

Nulsen a Kline |973, Piščeaič a Dordevič 1975, Dolenc a Janko 1976). Múžeme ji provést
i klasickými operačními technikami. Podmínkou ie zkušený operační tým. okamžitá
operace bude indikována při poranění digitálních nervů jak klasickými (Seddon 1972.\,

tak zejména mikrochirurgickými technikami (Buncke 7972, Hakstian }.974). Při mikro-
chirurgii bude okamžitá sutura indikována i při částečném přetětí nervu (Khodadad
1972, Hakstian 7974, Michon a Moberg 7975, Michon 1976). Umožní dokonalé spojení
fasciklů. okamžitý výkon je indikován rovněž protoJ že umožní spojení odpovídajících
motorických a sensitivních fasciklů (str. 13B). Pokud čistá pcranění neošetříme okamžitě.
je nutné opeÍovat nejpozději do 2-3 týdnů.

t 2. odloŽená operace

Nejpozději do 2 měsíců provedeme operace všech ostatních poranění nervů. Vět-
si""o'.Ě'ffií_Ě_ó- ,ďóz".ďiyaíri,taývrcholí
regengia!{ *'.!_rYi!?.:-_Y:]é době budeme operovat střelná i zavÍená poranění, kde před-
pokládáme přerušení nervu. Důvodem k pozdější revisi budou pouze střelná nebo
zavřená poranění nejasného rozsahu. Do 6 týdnů se ukáže spontánní regenerace při neura-
praxi. Pokud bude přetrvávat úplný denervační syndrom a předpokládárne kontiuální
neurom' budeme operovat asi za 8 týdnů. Peroperační neurografií již rozlišíme, máme-li

94 neurom resekovat nebo ponechat (str.109).

3. Pozdní opera

Všechny vý
- '' i_'_'Ý-_Ť _'-- -poranenr pn klas:

revidovat nerv až
cenná doba u těc
konservativní (str
celkové komplika<
Ve většině ostatn
hužel v naší sesta
době. Většinou n
zenský I97I).

ČesovÉ HRAI

zji* 9.1e-Yl
praktickou otázku
6 měsících natolil
generace však mú
funkce.

Sv4'l můŽe
(Sundertand 1972)
nastávaií irreversi
praktický udaj, že
za rok asi 50 o,o, z

l970). To odpoví<

síců nikdy nedoš]

funkční význam 1

poranění, tím dé1

oddálení sutury. '

možná.Udětían
některé svaly (obl

Sensitivní:
stejně meiď6óiict<i

Zachary (1954) uc
14 letech. Rovněž
lóil Ňá iuce ma .

Závét

operací ner
t ro\.5*_b-l+{91!!1
nici, po které br'
(Sunderland 19i2



:cích a jiná při
i 'str.I20,l42';.

ací k zkříženým

nárním ošetření
e též při opako-

l9r-?.99.-EU!ilra)'
: vodivý distální
každý výkon na
: po 2 rněsících.
1ární suturou

Žení operace do
''Dolenc a JanÍec

<ých nervů. Pod-
rs (Seddon 1972'

lužeme ji provést
í tým. okamžitá
i (Seddon 1972),

1974)' Při mikro-
nervu (Khodadad
dokonalé spojení

:ní odpovídajících
šetříme okamžitě,

'anění nervů. Vět-
rÝdnů, kóý vrcholí
lranění, kde před-
ruze Střelná nebc

lenerace při neuÍa-
:ládáme kontiuálni
roz1išíme, máme{i

ie
Všechny výkony indikované po 2 měsících označíme jako pozdní. U zavřených

poranění pTíIlasřkýčri nióžňóšiéčtr 6ež_iíéiiióďiáné_a 'ňikřdcTíiiiiiiié še doporučovalo
revidovat new až po latentní době 4- 6 i více měsíc'i ('St'uúerlattd 1972). Zttati se tim
cenná doba u těch poranění, kde je nutná sutura. Jen u některých nervů můžeme být
konservativní (str. 149, 194). oprávnění k tak pozdní indikaci je pouze pro místní nebo
celkové komplikace, nebo jedná-li se o sekundární Suturu při neúspěchu první opelace.
Ve většině ostatních případů je operace po 2 měsících chybou nebo zanedbáním. Bo-
hužel v naší sestavě byla převážná většina i otevřených poranění operována až po této
době. Většinou mnoho měsíců po úraze. Stejné zkušenosti mají i jiná pracovišté (Me-
zenský I97I).

ČesovÉ HRANICE oPERAČNÍcH rNorrecÍ

z-:jq\*ql.**sg*p*grt"l}_T*LE* Na tuto
praktickou otázku není zcela jednoznačná odpověď. Distální pahýi nervu atrofuje po

6 měsících natolik, že dobrá aposice řezných ploch je již nemožná (Seddon 1972). Re-
generace však může probíhat dál. Musíme zvažovat zvlášť sensitivní a zv1ášť motorické
funkce.

Sv.4! můžq-_b'ýt 4e|qtygy-?lt.9l_i_"t lo|1r :"'iŽ !pja'"' h j:*_"_^"-{li.bj]{m "-z33ám
(Sunderlaled 1972).Později musíme počítat jiŽ s horším výsledkem. Asi od 2 let denervace
nastávaií irreversibilni zmény (Gutmanll 1955' Ducker 1972). V přibližné shodě je

praktický udaj,že po 19 dnech od úrazu se každým týdnem ztrácí ]' 
-9,L' funkce svalu, tj.

Z? fok asi 50 o/o, za 2 roky 100 9/o (Woodhall a Beebe 1957, Ducker a spol. 1969, Brown
1970). To odpovídá i naší sestavě. Po klasické su1tli9 prov9dené.p.oz{ěji y9ž zv ?t.pc-
síců nikdy n_edo9lo k významné funkci (Stejskal a Kredba 1978). Je třeba zvažovat
funkční výlnam proximálních a distálních svalů pro poraněného' Čím proximálnější
poranění, tím déle bude trvat reinervace distálních svalů a tím méně máme času na
oddálení sutury. Nelze však striktně Ťici, že by žádná reinervace po 2 letech nebyla
možná. U dětí a mladistvých je schopnost motorické reinervace zacÍKývána déle. Rovněž
některé svaly (obličejové) si zachovávaji schopnost reinervace řadu let (str. 149).

Sensitivní reinervace je možná podstatně déIe než motorická. Receptory nejsou
ste;ne metaĚótióffišVái á-Íeíňffi ce ffi irul .y.hle ji (str. 46).

Zachary (1954) udává kritickou dobu 2 -3 rcky . Sunderland (|972) cituje reinervaci i po
14 letech. Rovněž naše zkušenosti prokazují částečný návrat sensitivní funkce po řadě

iéi. Ňa rrrce má význam zisk ; inalého čití_

Závér

operaci ne''111-.je_"1řeba indikovat co n9!{.ií'.-v*er'"_Ngdp^ide"ii k reinervaci svalu do

1 
'-o!$-!g4g_"'ay.'-!'. 

ši-nýšledek'' Ňelze všák-dógmaticky stanovit žádnou časovou hra-
íici, po které by nemohlo dojít k zlepšení Sta\,'rr a žádná operace by j1ž neměla smysl
(Sunderland 1972). Pozdní indikace je třeba zvažovat individuálně. 95



INDIKAcE oŠETŘENÍ Nrnvu pŘl sroŽrrnnn ponexĚxÍ

Nejprve zajišťujeme vitální funkce a operujeme život ohrožující poranění. Při
složitých ranách a amputacích ie třeba nejprve l. zajistit stabilitu skeletu,2. obnovit
vaskularisaci končetiny nebo prstů, 3. reparovat šlachy, 4. reparovat nervy a kožní kryc
(Hakstian 1974, Michon a Moberg 1975, Michon 1976). Tam, kde bychom neobnovili
pohybový aparát a krevní oběh, nebude mít smysl ani spojení nervu. Přesto se snažíme
nerv reparovat ve stejné době s reparací poranění, nebo co nejdříve (str.216). Infekční
komplikace řešíme před definitivní suturou nervu. Nerv můžeme spojovat ještě přeú
dokončením definitivního kožního krvtu.

INDIKAČNÍ cHygy A oMYLY
1. Neindikování operace u přerušeného nervu. opakujeme, že došlo-li k parese

při ostrém poranění, je absolutní indikací k revisi bez ohledu na EMG závěr částečnéhr--
denervačního syndromu (Zzlěřina 1978b). 2. Zbyteéné vyčkávání s operací. Vyčkávat
déle neŽ 2 měsíce můžeme pouze u některých zavřených poranění. 3. Chyby z admi_
nistratiiiňífr'á-orgánišáěních příčin. Nedostatečná dokumentace o přerušení nervu,
zejména po složitějších úrazech a předávání poraněného do jiných zdravotnických za-
Íizenírječastou příčinou pozdní operace. Život neohrožující poranění nervu nejsou včas
objednávrína k operacím a nejsou považována za urgentní. 4. Zbyteéná indikace ope-
race. Praktický lékař se nikdy nedopustí chyby, pošle-li k operaci poraněného zbytečně"

}e na specialistovi, aby indikaci operace upřesnil.

Kasuistika:

K. J., 341etá žena. Utrpěla příčnou ránu sk1em r'' horní třetině předloktí na vnitřní straně
pod loktem (obr. 38). Týž den akutní revise. Zasta.,.eno krvácení a sešit naříznutý' údajně hiuboký
flexor prstů' Násiedující den pro krvácení z rány druhá revise. Rána rozšířena,ligatura tepenného
krvácení, opět steh hlubokého flexoru prstů a uzávěr rány. Za 7 dní zhoiena. Přetrvávala bolesl
a neúplná porucha čití na radiální polovině dlaně a 1.-3. prstu, porucha oposice palce. Přiložena
snímací sádrová dlaha. Déle leŽ za 2 mšsíce provedeno neurologické a první EMG vyšetření.
Citu|eme závěr: ,rN. medianus ie porušen nejspíše v místě jizvy, dístální konec je nedráždir'ý
a je zaznamenatelná denervační aktivita. Voiní pohyb 0. Kontrola za 6 týdnů. Doporučuji mezítím
rehabilitaci. Při fys. terapii pozor na necitlivost". Za 1mšsíce od poranění provedeno druhé
neurologické a EMG vyšetření. Vedle hypestesie v oblasti medianu konstator'ány i trofické změn.v.
Citu|eme závěr: ,,Ve srovnání s minulým vyšetřením vidíme, že v opp. po11. dx byla aktivita na
úrovni iedné motor. iednotky s fibrilacemi a ve fi.' prstů bylo dosaženo více motorických iednotek.
Nepodařilo se spolehlivě zjistit motorické vedení. Sensitivní ei'okovaný potenciál ie prodloužen
na 19 ms. Vzhledem k tomu, Že se nález podstatně nezmšnil, dop. provedení kontroly jizvy s event.
neurolysou...". Při operaci za další 2 mšsíce, tedy vícenežóměsícůocúrazu, jsmeziistiliúplné
přerušení medianu ve výši m' pronatol teres. Proximální pahýl by1 zakončen typickým neuromem
a mezi oběma pahýly byl 2 cm defekt. Při stimuiaci proximálního přerušeného pahýlu docházelo
k malé flexi prstů (cestou zachovaných rr. musculares pro m. flexor digitcrum superficialis).
Distální pahýl byl atrofický a nevodivý. Po resekci obou konců do normální struktury nervu vznikl
defekt 5 -6 cm. Použili jsrne všech klasických možností k přek1enutí delektu(str. 118). Provedli
jsme transposíci nervu a flexi zápšstí až do krajní poiohi'nld 40'a lokte do 93'. Orsilonem Spofa
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obr. 38. Indikační chyby. Steh pod napětím' I{asuistii<a I(. J.

a, b) Yzhled končetín't při úplném přerušeni n' medianus. Štptea __ jizva po původní řezné
táně, pt'erušovaná čára - h.vpestesie až trnestesie. Ch1-bné testování funkce n. medianus. Pohvb
palcc i'ykonár_á n' ulnaris.

c) I(lasický steh za epineurium pod napětírn při defektu 5 ó cm. Orsíion Spofa 1A. Měřítko
1 mm. Orig. zv. 5.:. .

d) I(ontrola suturv Y n-rikroskopu ukazuie zcela nespojené fascikl-v (F, šipka) a nefysiologický
šicí materiál. Orig. zv. 15 . .

e) Další stehy pod napětím stav neztrepší, fascik11' stá1e unikají mimo suturu. Měřítk.:
1mm. Orig. zv. 5

1A v atraumatické jeh1e se nakonec podařilo nerr spojit (obr' 38). Mikrochirurgická kontrola
sutuťy pod napětírn však ukáza1a, že pevné epineurium se v místě stehů zařezávalo do nervu'
zužovalo jej a r';'tlačova1o fascikl_v- lnitno suturlt. Ani por'olením, ani utažením, ani doplněním
jednotlivými stehy po obvodu neb1'lo možno suttrru ziepšit. &likroskop ukáza1 neúče1nost Sl1tuly
pod napětím. S nacějí na regener.:ci 1ze deťckt překlenout pouze mikrochirurgickou autotran)-
plantační technikou (str. 13.l)'
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Komentář

Kasuistiku uvádíme proto, že není výjimkou a je názorná. Z popisu vyplývá, že
během léčení, vyšetřování a indikací došlo k řadě omylů. 1. K přehlédnutí nervu prvním
i druhým chirurgem došlo přes správný popis anatomie svalů nejspíše proto' že na po-
ranění nervu nemysleli. Před prvním, ani před druhým ošetřením nebylakončetina dosta-
tečně vyšetřena. Bolestivá reakce, která je běžná v anestetické oblasti, patrně vedla
k mylnému názortl, že nerv není přerušen (str. 248). Přiložení sádrové dlahy pro bolestivý
syndrom svědčí rovněž o chybějící představě o poranění nervu. 2. opakované neurologické
a EMG vyšetření vedlo u úplně přerušeného nervu k opožděné indikaci s rozpaky na
pouhou revisi a,,neurolysu". Po EMG vyšetření došlo k mylné diagnose neťrplného de-
nervačního syndromu. S tímto omylem se setkáváme velmi často. omyl byl způsoben
nejspíše nezváženim kolaterální inervace, typické pro n. medianus a n. ulnaris (str.203';
(Seddon 1954, 1972, Sunderland 1972) (obr' 108). Druhou příčinou byla zcela chybná
představa o mechanismu poranění. Po řezném poranění měl neurolognázor, že nerv je
komprimován pouze narůstající jizvou. 3. Další zdrženi nastalo při administrativním
Íizeru a dlouhých objednávacích dobách pro malou lůžkovou kapacitu.

K jak těžkým následkům vedly chirurgické a elektromyografické omyly, ukáza|a
operace. ostré přerušení nerr,"u mohlo být okamžitě řešeno ideální Suturou bez defektu
a napětí. Pro pozdní indikaci již nebylo klasickými prostředky vůbec řešitelné.

zÁvĚn

Vedle nevhodné operační techniky je pozdní indikace hlavním důvodem špatných
qýsledků léčení poranění nervů. Kdyby se nám podařilo přesvědčit o nutnosti včasné
indikace, splnila by předkládaná knížka podstatnou část svého poslrání. I když neohro-
žuje na životě, patří poranění nervu striktně do urgentní chirurgie a je pro ní třeba vy-
wářet nezbytné organisační podmínky.
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oPERAČNÍ TBcHNIKY

Úvoo

Vedle včasné indikace je pro výsledek rozhodující technika operace nervu. Mo-
derní zásady se tvoří přibližně od 70. let. Jejich realisace je ve vývoji. Přesto již dnes
můžeme Íici, že otevřely novou kapitolu v poranění nervů. Zásady jsou následující:

1'.Ápgsg-l_.'"'.:g_-!9!mi-b_ý! Pod napBtím. Je to nejdůležitější zásadamoderních operací
(2!-É=.ÉiffiE eek"@.@

YIaÍIeTTE76:-ETWG; a sptr.1frTŠT,ffir;"v,iiě,fi;ň;''reŽž:u;;ďb'riif"á'Řydeoik

,1973, Michon a Moberg 1975).

''i2,'D9Qkt1 překleneme- Pimocí autotransplantát'iz kožních nervů poranénébo (Mitlesi
a spai. tg;i,ig1z,to?;;. Ňó;výše lžé'$ďiižfršěřifróil"ň,fitji1i$čiá"ďáňšpošiči něřilu (Kempe
I97a, Millesi a spol. 1972, Nulsen a Kliié I9i3),. ' *

( 3. sggg-"".-ry}l".nsirys-.T-9'S-9-\9y"?l_ y3..4y.d'9 zdtavé {<án9. Je to stará zásada, která ne_
'ýozbyla nic na své platnosti a musíme ji stále zdtrazřrcvat (Kempe 1970, Maurer a spol.
I97I, Seddon 1972, 1975, Sunderland 1972, Nulsen a Kline 1973).

K realisaci těchto zásad použiváme:
1. Mikrochirurgické techniky dovolující spojování vnitřních fasciklů nervů (str. 127).
2. Elektrofysiologické diagnostické metody umožňující včasnější peroperační rozhodo-
vání (str. 109).

Bez mikrochirurgie je možnost realisace moderních zásad jen omezená. Protože
nebude vždy dostupná, popisujeme obě techniky, klasickou i mikrochirurgickou.

ANESTESIE

\/Místní anestesie. operujeme v ní pouze při kontraindikaci nebo nedostupnosti celkové
anestesie. Používáme lo/oní Prokain s Adrenalinem (1 : 1000). Adrenalin snižuje krvá-
cení a prodlužuje efekt působení anestetika. Místní infiltrace nerv dostatečně neaneste-
suje. Prokain zpočátku neovlivňuje ani motorické, ani sensitivní vedení. Vyšetříme je
stimulací neÍvu. Abychom na něm mohli operovat, musíme anestesii doplnit. Ir'!re-
dermální jehličkou vstříkneme několik kapek anestesujícího roztoku (Marcaine O,5 oÁ,

Befors, Nobel-Pharma) pod epineurium do proximálního pahýlu. Teprve pak můžeme

1s 
proximálním pahýlem bezbolestně manipulovat.

\f Celková anestesie. Dáváme jí jednozn?šně přednost. Umožňuje několikahodinové
mikrochirurgické výkony. V neuroleptanalgesii 2. typu můžeme nemocného přechodně
cxtubovat anavázat s ním kontakt potřebný k vyšetření sensitivního vedení nervu. Vhod-
aé dávky myorelaxancií a iejich antidot dovolují píejit z řízeného na spontánní dýchání.
Bez nďádoucího ovlivnění tak můžeme sledovat motorické stimulační odpovědi a snímat
v operačním poli odpovědi z nervů (str. 107). 99



Obr. 39. operační skupina
a poloha při klasické ope_
taci nervu na horní kon-
četině. operatér pouŽívá
Iup,v Carl Zeiss, Jetru. Yza-
du aparatura (/y Dlsa) s čís-
1icor-Ým prúměror.ačem pro
peroper.rční neL]rograf,i a

Er\lil.

oPERAČNÍ poroHa

Volíme ji tak, abychom mohii nerv revidovat v dostatečrré délce. Musíme mít
možnost ji měnit. Při klasických operacích polohu plánujeme s ohledem na konečnotl
fixaci končetiny. Při moderních postupech s ohiecern na odběr autotransplantátu. Při
dlouhých mikrochirurgických operacích zabraňujeme otlaklim podklád'áním a malým
měněním polohy. Na horní končetině operujeme v poloze na zádech nebo na boku.'
I(ončetinu pokládáme na přisunutý preparační stolek (obr. 39). Na dolní končetině ope-
rujeme v poloze na břiše nebo na boku, rýjimečně na zádech (n. femoralis).

PŘÍPRAVA oPERAČ)'{Írio porB

obvyklým způsobem desinfikujenle a rouškujeme nejen cperační pole, ale i místo
odběru nervového autotransplantátu a obtrasti, kde budenre vpíchc'vat eiektrody a sle-
dovat motorické odpovědi. Rukr"r dočasrrě překr-ýváme punčc,cholým náv]ekem nebo
rukavicí.

oPERoVÁNÍ V BEZI(REVNEM POLI

Dosáhneme je naložením turniketu nebo manŽetou tonometru nafouknutou nad
hodnoty systolického tlaku. Nasazujeme ji při zvednuté končetině. Manžeta tonometru

100 je výhodnější pro snadnější otevření nebo opětovné uzavření krevního proudu. Bez-

{
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obr. 40. NejdůleŽitější instrumentariurn ke klasické operaci nervu'
.í -_ stimulační elektrocy,2 - oční lupa,3 - rnilimetrové měřítko, 4 --- pryžové hadičky, proužky
vaty, pryže,5 skalpel, Žiletka, lopatka, 6 plastický jehelec, atraumatický steh, 7 oční
anatomickéaháčkovépirrsety,B - jemnénůžky,9 - nervovýháček, 10 - vysavač,-Í./ - lepeni
nervu: zkumavka, kapátko, polyethylenová rourka.

krevné pole usnadňuje a urychluje preparaci. Zvětšuje však nebezpečí poranění cévního

_zásobení nervu. Během dlouhých mikrochirurgických výkonů je nutno prokrvení kon-
četiny obnovovat a tlak manžety povolovat' např. po vypreparování konců nervu, když
asistent připravuje transplantát z n. suralis (stt. l24). Po definitivním obnovení krevního
proudu musíme bezpečně Zastavit krvácení ze všech zdrojů. Techniku nemůžeme použít
při kořenech končetin (brachiální plexus, n. femoralis, n. ischiadicus). operovániv bez-
krevném poli je doporučováno jak v klasické operační technice (Seddon 1975), tak při
mikrochirurgických výkonech (Millesi a spol' 1972). odmitá je Kempe (1970) i Nulsen
a Klitle (1973). Sami dáváme přednost neurochirurgické technice s pečlivým stavěníro
krvácení' ale přechodného bezkrevného pole se nevzdáváme.

ilil
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KLASICKÉ oPERACE

INSTRUMENTARIUM

Pro přístup k nervu použijeme běžné instrumentarium na měkké tkáně a automa-
tické rozvěrače rány. Kožní Íez vyznačíme briiantovou zelení. Pro operace nervu po-
užíváme neurochirurgickou jemnou techniku (obr.40). Instrumentarium doplníme
tenkým skleněným nebo kovovým vysavačem, unipolární nebo lépe bipolární koagulací,
jemnými očními pinsetami, nůžkami, skalpely, atraumatickým jeheicem a jehlami s mo-
rrofilním vláknem. Užitečné jsou nervové háčky, lopatky, jemné sondy a preparátory.
K fixaci a podkládání nervu použijeme jemné pryžové hadičky a pruhy z gumových
nrkavic. K pomocné fixaci jsou vhodné cévní svorky, ke kontrastnímu označení svorkov-
nice se stříbrnými svorkami' Užitečné je odpichovátko a měřítko. Na resekci konce
nsry'u j9.!Efuhg4"ci9l*ž:l'e*!ke' l4tŽí\s-g_.š usnadnění ,,salámových" Íezů neuromu byly
vyvinuty speciální neurotomy. Nejsou však nutné. K gp-ojov{n! ngrv}l tepegím plasmou
p-otřebujeme na odběr krve silikonované jehly a zkumavky, v operačním poli oční ka_
pátko a kolébkg z 9T_ělí h1oJy. Vyrobíme ji rozstřižením hadičky z PVC nebo jiné umělé
hfnoty. Ránu svlažujeme fys. roztokem, vysušujeme proužky mulu nebo vatičkami.
Krvácení zÍezu nervem) které bývá vydatné, stavíme zcela lehkým stlačením a dočasným
přiložením Gelasponu nebo svalu. Můžeme použít peroxid nebo 40}iní glukosu.
K ochraně spojení nervu žádné folie z umělé hmoty nepoužíváme. Můžeme použít
sterilně upravené lidské amnion' K technice bezstehového spojení je použivána lyofili-
qo_11pá -fgq-9i1]eg-*!:. i:r_dá plená-ž t[ií&?'úiiťí:]-Ďaň;prěáňo.t rascii p*áne.'eno
(str. 117).

zvĚTŠoVACÍ oPTIKA

Doporučujeme ji i při kiasické technice' osvědčují se brýle s lupami Carl Zeiss
Jena, upravené n. p' optika dle refrakterní vady operatéra. Zvětšení 3\ vyhovuje
(obr.40).

NEURoSTI MULÁToR A STIMULAČNÍ ELEKTRoDY

Neurostimulátor považujeme za zák],adni vybavení, bez kterého nelze nervy
úspěšně operovat. Měl by být součástí vybavení každé chirurgie. Je paradoxní, že při
všeobecném rozšíření nejmodernější elektroniky není tato zásada realisovaná. Řada firem
vy'rábí dokonalé nejrostimulátory pro klinické účely. Jsou zabudovány do snímacích a po-
čítačových jednotek. Většina vyšetření v této práci byla provedena Systémem fy Disa
(obr. 40)' Jsou to nákladné přístroje a pro ambulantní účely nepoužitelné. Pro ctrirur-
s'1*99"JT?,}1*b1-g_*39.*'vJ'V'l.{ly! malý transistorový stimulátor (LébI a Metelka 1966)

L02 (obr. 41). osvědčuje se nám již leta a svými provozními i ekonomickými parametry od-
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povídá běžným chirurgickým účelům. Všeobecné rozšíření podobné pomůcky by vý-
znamně zlepšilo ošetřování nervů. Stimulační elektrody musg_í být bipolární. Umožňují
óráĚdlt 

'le_rv-y 
na Piesně určených místech. Pro mikrochirurgické účely mají miniaturní

rozměry.

PRVNÍ VYŠETŘENÍ A oŠETŘENÍ NERVU

Především musíme zjistit, že v ráně byl nerv poraněn a do jakého stupně. Nález
dokonale dokumentujeme. To je nejdůležitější činnost chirurga, který první ošetřuje
poraněný nerv. Předejde tak zbytečným dohadům a vyšetřováním i chybnému léčení
(str. 96)' Před každým ošetřením zjistíme pohyblivost a citlivost. Právě nepatmé bodné
rány vedou často k poranění nervů (obr. 60). Zjistíme-li i malou poruchu čití a hybnosti,
nebo je{i rána umístěna blízko nervu, musíme pátrat po jeho poranění. Poranění nervu
je třeba vyloučit nebo potvrdit. Slouží-li méně zkušený chirurg, může udělat pouze
toaletu rány. Poraněného zařadíme na následující den do operačního programu k řádné
re_visi. Při ostrém poranění nesmíme nikdy předpokládat, že nerv byl jen zhmožděn
a stav se upraví (str.92).

- Při zavřených poraněních u luxací a fraktur diagnostikujeme poranění nervu
ještě před reposicí a sádrovánim. Fixaci budeme volit s ohledem na nutnou rehabilitaci,
event. revisi nervu.

- Při střelných, zhmoŽděných a znečištěných ranách stimulačním vyšetřením
určíme místo poruchy. o steh se nepokoušíme. Nejvýše můžeme konce provisorně adap-
tovat iemným stehem za okraj epineuria (koaptační sutura). Konce hrubě neprošíváme
a násilně k sobě nestahujeme. Můžeme je označit rtg kontrastními svorkami' Uděláme
přesnou dokumentaci. I když nebudeme plně rozumět anatomické situaci (při devastu-
jících poraněních a složitější anatomické krajině to bude spíše pravidlem než výjimkou), 103



zrněříme délky defektů a uděláme náčrtek. .N{.ísta poranění vvznačíme ve vztahu k sutuře'
kůže nebo kostním strukturám. Definitivně new ošetříme do 3 týdnů, při střelných pora-
něních do 8 týdnů a při komplikacích po jejich zvládnutí (str. 93).

- Při čistých řezných ranách, zejnréna na ruce' se můžeme rozhodnout k okamži-
tému spojení nervu i při klasické technice. I}řerušený nerv sešijeme za obvodové epi*
neurium nebo použijeme některou metodu Lrezstehového spojení (str. i 15). Je-ii nerv jen
částečně naÍiznutý, spojíme jej dopiněnínr obvodové Sutury za epineurium. Zachovaná
část nesmí udělat kličku (str. 1l7). Při defektech obvodu nervu Se o spojení nepokoušíme.
Můžeme je překlenout pouze výpiňovým způsobem pomocí nervového autotransplan-
tátu.

- Stejně důležitá jako vlastní výkon je pro poraněného dokumentace o jeho pro-
vedení. Musí být jasné, zda chirurg nerv viděl, zda a jak jej spojil' nebo zda ponechal
nerv bez ošetření. Bohužel u řady poranění není stav nervu popsán jasně. To vede
k poškozování poraněného zbytečným oddalovánínr sutury nebo zbytečnou další operací-

VLASTNÍ PREPARACE NERVU

Nerv začínáme preparovat vždy ve zdravé tkáni proximálně a distálně od místa
poranění a postupujeme směrem k poranění nebo jizvě. Začináme proximálně, protože
nerv zde má normální vzhled a snadněji jej najdeme. Distáiní pahýl, který bývá atrofický
a obtížně jej proto identifikujeme, preparujerne v druhém pořadí. Postupem shora dolů
též šetříme odstupující věwe.

Rozlišení nervu od ostatních tkání. Nerv musíme rozlišit od šlach' Nelze dost
důrazně varovat před touto záměnou. Nejen u nás, ale na celém světě se mylně spojuje
n. medianus nebo n. ulnaris se šlachami oh-vbačů prstů (Seddon 1972, 1975) (str.4I)-
Rozlišíme je podle vzhledu. Šlacha je iesklá, biedá, tužší. N.ru má charakteristickou cévní
k1eqbu a pod epineuriem fascikulární strukturu. Po proběhlé degeneraci je distální pahýl
atrofický, je proto šlaše podobnější. Budemeli o této možnosti vědět, snadno se záměny
vvvarujeme. Proto ji zdůrazňujeme. Při čerstvénr úrazu nám pomůže stimulátor (str. 107).
Uchráníme jim též všechny zachované motorické věive. je to důleŽité u spojek mezi
nn. medianus a ulnaris na předloktí, při preparaci brachiálního a cervikálního plexrr"
n. radialis a řadv dalších nervů.

RoZHoDoVÁNÍ V oPERAČNÍ^'I POLI

Při rozhodování musíme vycházet z předoperačního vyšetření, bereme v úvahu
dobu od útazu a příčinu poranění. V operačním poli mohou být dva rozdílné nálezy:
Anatomicky přerušený nerv nebo změněný nerv Se zachovanou kontinuitotr.

,l' Aq lqgq*gp!g:gge-$3e1ly-:.Nález většinou nevede k pochybnostem. oba
koncď jsou od sebe odděleny mezeróúlóbr . 42)' Při odložené operaci je proximální pahýl

704 ztluštělý. označujeme jej jako t9_t!g:1*L{L_\9tl-99_v_ý''n'.eutom. Na distálním pahýlu je
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Ď) Schéma.

ztluštění malé nebo žádné (str. 49). Jsou-li podobně vyhlížejici konce spojeny tenkým
proužkem tkáně' nerv ie rovněž zcela přerušen (obr. a3). Někdy se přerušení objasní
až po vypreparování konců z jizvy. Ztluštění před jizvou je vždy pociezřelé z úplného
přerušení nervu. Bez ohledu na závět př'edoperačního vyšetření je třeba oba konce re-
sekovat a bez napětí spojit.

ť z' xo11i1gehl-*gg1 (str. 35). }Jerv je patologicky změněn, ale není ana-
tomicŘy rozdělen. Nejčastěji vzniká po zlomenináclr, střelných, trakčních a ischemických
lésích. Může se jednat o všechny stupně poranění nervu) zejména o axonotmesi a neurot-
mesi (2.-4. st.).

Při nálezu jsme postaveni před těžký úkol. Zrakemnení možné určit, o který stupeň
poranění se jedná' Přesto musíme rozhodnout, zda patologickou část excidovat a nově
spojit, nebo zda neuromem dochází k spontánní regeneraci a musíme jej ponechat
(axonotmese,2.-3.st.). Ani operačně neumíme tyto Stavy rozlišit dříve než za 8 týdnů
(Nulsen a Kline t973)' K rozhodování používáme ř'ady metod od zcela jednoduchých
až po značně složité. 105



1. Aspexe a palpace

Jen v některých případech, přihlédneme-li k příčině poranění, nám pomůže
v rozhodnuti. Zhruba najdeme tyto typy kontinuálních neuromů: a) podlouhlý' intra-
neurální, b) vřetenovitý, c) nástěnný a d) dvouhrbý (obr. aa).

a)JóáIóiitiÍy iiiiiáfróuráitii'iii;iřóň 1ou'. 44). Silou se příliš neliší od ostatního
nervu' nemá jasné ohraničení. Palpačně může být prázdný, nebo jizevnaté konsistence
Zjistíme jej po zhmožděni, frakturách, střelných a ischemicl<ých lésích..Je'to typicky
nález pro n. peroneus (obr' 46). o možnosti regenerace nám vzhled neřekne'nic. Budeme
se řídit poznatkemJ že výsledek spontánní regenerace je lepší, než výsledek klasické
sutury (Broun 7970, Kempe 1970, Sunderland 1972, Seddon 1972, L975, Nulsen a Kline
1973, omer I974b). Po střelných poraněních a vysokých lésích se příznaky úpravy mohou
objevit déle než za 10 měsíců. Při tomto typu neuromu musíme být konservativní. Re-
sekovat jej můžeme až po uplynutí latentní doby. Tím se ještě prodlouží doba po sutuře
a nelze očekávat dobré výsledky. Včasnější rozhodnutí umožňuje neurografie, event.
mikrochirurgig:. 

--"*_
b) Vřetenovi!ý.neyrorr: (obr. 12, 44).Yzn1ká při poruše endoneuria, perineuria

nebo iizvením mezi fascikly. Nevznikl-li po ostrém poranění a má-li zachované epi-
aeurium, musíme být stejně konservativní jako u podlouhlého neuromu. Podle vzhledu
nelze určit prognosu. Může však mít formy, které nás nenechají na pochybách o úplném
přerušení nervu (obr. 66). Naopak po ostrém poranění může mít neurom vřetenovitý
vzhled i při úp1ném přerušení nervu (obr.60). Nedocházi-lik regeneraci a jedná{i se

o ostré poranění, nesmí nás samotný vřetenovitý vzhled neuromu svést od resekce
a nového spojení. V rozhodnutí nám pomohou zkusmé náiezy a anamnesa. Mikrochi-
rurgická prepaÍace rozpaky zcela vyloučí (obr.60).
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ciklů nebo části epineuria nervu. Zejména druhý typ, který Seddon (1972) označuje jako

,'dvouhrbý velbloud", je třeba chirurgicky řešit. Budeme se řídit stupněm přerušení
nervu a klinickým nálezem. JeJi funkce nedostatečná a přerušení nervu značné, místo
resekujeme a nově spojíme. Není-li jistota, že novou suturou získáme lepší funkci,
neurom ponecháme. Mikrochirurgie pochybnosti zcela vyloučí. Parciáiní suturu kla-
sickou technikou lze udělat pouze při okamžitém ošetření nervu. Jinak se můžeme po_
kusit o výplňový autotransplantát (str. 1t7).

2. Zkusmé nářezy

Seddon (1972, 1975) je doporučuje v případě nejistoty kolmo na osu neuromu.
Řežeme jej postupně do hloubky a salámově do stran. Zjistíme tak rozsah intraneurální
jizvy. Metodu použijeme spíše jako zahájení resekce neuromu' než jako diagnosu stavu
nervu (obr.48). Je nebezpečí poškození zachovaných fasciklů. Při mikrochirurgii tento
nejistý a riskantní postup odpadá.

3. Intraneurální iniekce

Intradermální jehličkou vstřikneme pod epineurium čistý, nebo metylenovou
modří zbarvený fysiologický roztok. Epineuriem se šíří až k intraneurálním jizvám.
Většina autorů souhlasí, že metoda nepřináší více informacineŽ aspexe a palpace. Ne_
řekne nic o stavu axonů. Byla používána jako metoda endoneurolysy. }ako prostředek
kzahájeni endoneurální preparace ji doporučuje Brown (1972). Dnes je ustálený názor,
že samotná injekce endoneurolysu neudělá a navíc může poškodit fascikly (Kempe I97O,
Seddon 1975, Sunderland 1972, Nulsen a Kline 1973). PÍí mikrochirurgii je zbytečná.

Závět

Klasické metody hodnocení kontinuálního neuromu jsou nedostatečné. Rozho-
dování vyplývá spíše ze způsobu poranění než z nálezu na vlastním neuromu. Byly
proto hledány další metody. Patří mezi ně stimulační vyšetření, stimulační EMG,
peroperační neurografie a mikrochirurgie'

4. Peroperačni stimulační qyšetření

l. okamžitá ry:ll-".(dp 4-5 dnu)'
Ěiětt.i.tý- 

-d'áždě;i-' 
"e*t' v operačním poli zjišťujeme zachované vedení

sensitivních a motorických vláken. Všeobecně se předpokl ádá, že ihned po přerušení
netv zttáci dráždivost'a vodivost..Ťa však vymizí až po několika dnech (str.43). Dráž-
díme-li v místní anestesii distální'část od poranění, dostáváme pohybovou odpověď
(obr. 45). Poraněný nevnímá žádnou bolest, dostředivé vedení je přerušeno' Dráždíme-li
nerv nad poraněním, nevyvoláme žádný pohyb. Poraněný bolestivě reaguje. Při zacho- ]'CI'I
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obr. 45. Peroperační stimu-
lační vyšetření (hybnost, čití,
EMG' NAP - prstová a pe-
roperační neurografie).

a) okamžitá revise do 4
až 5 dni. St - stimulace
proximálního pahýlu vyvo1á
pouze citlivost (šipka' );).
,S: - stimulace distáiního pa_
hý1u. Eferentní motorická a
Sensitivní vodivost zachována
(šipka' l ), aferentně nevede
(o).

Ó) Úspěšná regenerace
(plltri čcÍra). Axony ještě ne-
dorostiy do svalu ak.ůže(pře-
rušoaattcÍ črira). S,, - při sti-
mulaci proximáIního pahýlu
a Sa - distálního pahýlu vy-
voláme čití (šipka) a sejmeme
peroperační neurogram až do
místa R - regenerace. 11jl&-
/7os', stimulační EMG i prs-
tový NlP dosud O.

tivní vlákna. Je to r'ě
.nejrychleji (str. 53.. )

- Axony dorostli' dt
části získáme pohvbr_l

Jako při všech r
sledku rozhoduje tech
lací a při dráždění jc
Pokud toto pravidlo n

5. Peroperační stirr:

Jehlovými .-lekt
no\'aných svalech. Z:i
]ačním vyšetření. Stirr
projevem regenerace.

Závěr stimulačního r'

Vyšetření motL\i
neuromu. Přináší ji;..
povčď z cistální čá:r:
Že k regeneraci tredt.

6. Peroperační neu'

Považujem: ii '. '

kroků v poranění peri:
pg$siálg'-IJeurogÍa:
str. 89). Snímáme 

-je '

používali jiŽ v 60. lc:,
chází od 70. iet. Je to
bezpečně Snímat nťrj
Ktine aNulsen 19i2. \'
V mikrochirurgii muŽ.
následující (obr. 45. J.
r'áme, že nervová r,lák:
V operačním poii ciraŽ

dáme postupně dále j
'' tdení ilervu V}'Stop.i''
r'ůbec, je pravděpodo'c
je třeba vytnout a ZJra
:]etoda nepomuŽe' L-t
k neuromu ruzné' I'zt

nervem: +
. -l-

vané kontinuitě nervu vyšetření inťormuje pouze o tom) kde je místo přerušeného vedení.
Nepomůže rozhodnout) jakého ie Stupně) máme-li nerv ponechat či resekovat. To mú_
žeme rozlišit přibližně za B týdnů peroperační neurografií, nebo Za několik měsíců po
uběhnutí latentní doby.

t-'

lz. ogl.::_*l::l::.
a) P_o' úplném přerušení 4xonů.(axonotmese) n-eur=otŤese.2.'-5. st.)' Dojde ke ztrátě
draždjY.$J1gqri{911$9-'p-1[i1--i]". Při stimulaci distálně od poranění nedostanene žádnou
pohybovou ani sensitivní odpověď. Při dráždění proximálně vnímá poraněný pouze
bolest, pohyb není rovněž žádný (obr. 45). Zjistime-li nrotorickou odpověď pouze při
stimulaci proximálního pahýlu, můžeme si být jisti, že vedení nervu je přerušeno
a k odpovědi docbázi drážděním zachované větve odstupující ještě nad místem poranění
(str. 96).
b) Při úspě!qé_1ege!91a!-!'4l!!9!q_pq3!_ění vznikail-dvě roz gtuacq (obr. 45).

- Axony ještě nedorostly do svalu nebo kožních receptorů. Při dráždění proximálního
ani distálního pahýlu nevyvoláme pohyb. Při stimulaci proximálního i distálního pahýlu

108 poraněný bolestivě reaguje. Reakce se objevuje ze vzdálenosti, kam až prorostla sensi-
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o i distálního pahýlu
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tivní vlákna. Je to většinou první příznak regenerace, protože Sensitivní viákna rostou'
nejrychleji (str. 53). Nemusí ještě znamenat klinický úspěch mctorické regenerace.
_ Axony dorostly do svalu nebo kožních receptorů. Při dráždšní proximální i distální
části získáme pohybovou i sensitivní odpověď.

Jako při všech vyšetřovacích metodách platí i při stimulačním vyšetření, že o vý-
slcdku rozhoduje technické provedení. Nervy nesmí být poškozeny předchozí manipu-
lací a při dráždění je musíme isolovat. Stimuiace se nesmí přenášet na okolní tkáně.
Pokud toto pravidlo nedodržíme, získáme pouze zrnatené a neužitečné informace.

5. Peroperační stimulační EMG

Jehlovými elektrodami zjistím: denervaci nebo obnovené ved:ní r' přesně defi-
novaných svalech. Závěry dělám: pocle stejných principů jak byly popsány při stimu-
lačním vyšetření. Stimulací zjistím: téŽ kuc1.- se dostává pcínět clo svalu, je-li skutečně
projevem regenerace.

Závěr stimulačního vyšetření

Vyšetření motorického vedení nepřispěje k včasněiší indikaci resekce kontirruálního
neuromu. Přináší jiné cenné informace. Včasnější rozhodování umožní sensitivní od-
povčď z cistální části pocl lleuromem. Nezjistíme-li ji asi za 8 týdnů, |e pravdjpodobné
že k regeneraci rredochází.

6. Peroperační neurografie (I{AP)

Považujeme ji vedle mikrochirurgie a autotransplantace za jeden z největších po-
kroků v poranění periferních nervů' 

-Nle-to-d_a ip .?q!pže!.a.11a -s'a!ňgqí nervového akq4iho-

,pg9!9-13l'u'-j}eulQgÍátr1u-(NAP), podobně jako klinická elektroneurografie (ENG)
(str. 89). Sním1m9_jet přÍpg.-z*']9-Iy*,l;. oper.ač{.p"p9-!i. Na našem pracovišti jsme ji
používali jíž v 60.letech (Škorpil 1965). K praktickému rozšíření v traumatologii do-
cházi od 70. let. Je to zásluhou automatických digitálních průměrovačů, které umožňují
bezpečně snímat nepatrné signály a vyloučit artefakt1 (Kline a spol. |969, Kline 1972,

Kline alÝulsen 1972, Nulsen a Kline I973, Stejskal a spol.1977a,b, Zvěřina a Stejskal I977';.

! mikrochirurgii můžeme.snjmat neurogram1'z jednotlivýchfascikiů (str. 138). Postup je

následující (obr. 45, 46): Revisi indikujeme přibiižně za 8 týdnů po poranění, kdy očeká-
váme, že nervová vlákna prolostla neuromem do periferního pahýltr (Nttlsen a Kline 1973',.

V operačním poli dráždíme elektricky ner-r nad neurolnem a snímací elektrocy přiklá-
dáme postupně dále do periferie. Zachytíme tak neurogram. Poclle místa, k němuž lze
vedení nervu vystopovat, určíme ,kam až nertr'ol á vlákna regenerovala' Neregenerovala-li
vůbec, je pravděpodobné, že ani v budoucnu neuromem neprorostou. Patologickou část
je třeba vytnout azdravé konce spojit. Pro určení rozsahu distální excise v tomto případě
netoda nepomůže. Uspořádání stimulačních a snímacích elektrod muže být ve vztahu
k neuromu dlzné. Lze pouŽit ortodromní nebo antidromní techniku, měřit amplitudu 109
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obr. 46. Peroperační neuro-
grafie. Kontinuální neurom rl.
peroneus po zavřeném poranění.
S - místo stimulace n. ischiadi-
cus. Vzdtilenos'i snímání a /4-
tence t7eltogtamů ukazují šlpĚ1'.
Vodivost n. tibialis a n. suralis
(n. cut. surae lat.) normální. Vo-
divost z. peroneus neuromem za-
chována pouze do tI cm. (Zt'ě_
řina a Stejskal L977' spolupráce
J. Kredba.)
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a rychlost vedení' V podrobnostech odkazujeme na zmíněnou literaturu. Neurografie
umožňuje včasnější indikaci. V případech, kdy nedojde k spontánní reinervaci, nemu-
síme čekat na klinické projevy a ztrácet tak 6_10 měsíců. Resekci Řontinuálního
neuromu a spojeňi ňůžemé_rožhodnóui přibližně za 2 mésice.

7. Mikrochirurgie

Po preparaci fasciklů umožňuje správně hodnotit většinu kontinuálních neuromú"
Je to jedna z významných předností mikrochirurgie (str. 13l).

8. Histologické vyšetření

Neinformuje nás bezprostředně o tom, zda jsme neurom resekovali až do zdravého
nervu. Informuje nás dodatečně a pomáhá nám při índikacích sekundární revise. Má
zásadni význam pro konečný patogenetický rozbor. Rychlá biopsie by byla prospěšná
zvláště při hodnocení distálního pahýlu, ale většinou se neprovádí. odkazujeme na pato-
logicko-anatomickou literaturu a Seddona (1972,1975).Yýzrtam rychlé biopsie v identi-
fikaci motorických a sensitivních fasciklů při mikrochirurgii je na str. 138.

VYTONV NA NERVU

Neurolysa, uvolnění nervu

Znamená osvobození nervu od zevního i vnitřního útlaku. Tlak na axony může
blokovat jejich vedení, působit ischemii a zhoršuje až zcela znemožňuje regeneraci.

110 íobr. l9). Rovněž podélný tahza nerv (spojení pod napětím' fixace jizvou) vede ke kom-
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presi vnitřních struktur nervu tahem zapevnéepineurium, omezuie fysiologickou undu-
laci' působí ischemii a zástavu Íegenerace (str. 1l8). Rozeznávámezevnineurolysu (exo-
neurolysu) a vnitřní neurolysu (endoneurolysu)' Přesto, že se jedná o teoreticky zdů-
vodněuý' výkon, je neurolysa jedním z nejproblematičtějších výkonů na ner\ll.

l l.Exoneurolysa, zevní neurolysa. }e to osvobození nervu od zevního tlaku bezL I '*,* ."-*.-^ **.*,--'."*
pqrušéiri-w!$gg?'. Výkon děláme vždy se stimulátorem.
_ odstraníme cizí tělesa, zrušíme tlak způsobený hranami kostí, luxacemi, hematomy,
zjizvenými šlachami, vzácné aneuÍysmaty apod. V uvedených případech je exoneurolysa
nezbytným výkonem. o indikaci ani o provedení nebývají pochybnosti. l{."i tyto qý-
kony patří ! deko4pr'e.se při chronických stavech i"\g j. sy1drory karpálního a k"b!!e!:
nihq*\'*3l*-jiroká resekce lig. carpi transversum nebo transposice n. ulnaris vedou
ve správně indikovaných případech k zlepšení stavl (Pechan a Kříž 1975).
_ Nejčastěji však exoneurolysou rozumíme uvolnění nervu z jizevnatých srůstů a fixací,
které vznikly stejným poraněním. Jizvu preparujeme ostře podle zásady od zdravé části
nervu směrem k jizvě (str. 104). Sunderland (|972) upozorňuje, že je třeba stimulovat
před preparaci, protože po zhmoždění docházi u regenerujících' méně odolných vlríken
k blokádě a stimulací je v jizvé neodhalíme. Nekoagulujeme blízko nervu a šetříme cévní
zásobení. Někdy je třeba nerv přesadit do nového, nezjizveného lůžka. Žádnymi obaly
proti iizvení jej neochraňujeme. Většinou vedou k tvorbě ještě větší jizvy (str. 114).- 

YýznaÁ exoneurolysy ve smyslu uvolnění z jizvy je problematický. Výsledky
neurolysy jsou lepší než výsledky Sutur' N*r-o"lyg]l. :sg\'"ttl#Frig-ql9"-t_a{:lr, l<de nerv
spol3-1T39'L9trl9:gje. Při těžším poranění děláme sutury. Jsou práce, které exoneuro-
lyse připisují nesporný význam (Bateman 1962, Millesi a spol. 7973, Lusskin a spol. 1973,

Stejskal a Metelka L974). liné zdirazřluji, že je třeba rozlišovat individuální operační
situace (Seddon 1975)' Někteří udávají, že jde o bezvýznamný výkon' který je porrze
v časové koincidenci Se spontánně probíhající regenerací (Nulsen a Kline 1973). Někteří
uvádějí, že exoneurolysa může poškozením cévního zásobení stav zhoršit (Kempe 1970,
Sunderland 1972). K jizevnaté fixaci při porušení epineuria nedocházívá vrůstáním
z okolí, ale jizevnaté vazivo vzniká z vlastního epineuria. Domníváme se, že nerv z jizvy
budeme muset vždy uvolňovat. Zevnimu uvolnění však budeme připisovat jen přimě-
řenouxéhu. V mikrochirurgii je exoneurolysa jen začátkem vlastní operace nervu.

i2J Eq{o-n9u!g!y'9ar.'v*L11ili_-l's:rq-ly:a:_ Je'...tp_._pp_eÍ499, pŤi' které protínáms
epindďium a uvolňuien_e* _vgilřslstruk*113'__pggyu. Zahrnuj e 2 výkony :

r *.gp&ptteilgmie n-g!o 19pgo19mi9-49lvp). Je
tq pi9lšLí_nebo*odstraněnÍ gpi . Na větších nervech ji můžeme udělat ještě klasic-
kými makrochirurgickými prostředky, jestliže je epineurium zjizvené a komprimuje
vnitřní struktury nervrr (Nzlsen a Kline 1973). Na malých větvích ji provedeme bezpečně
pouze mikrochirurgicky (obr. 59).

*;"6);Fas_9-1!5,r;t9.lysa, Je to preparace_-a"_uJ-qhfi*i.9dpglY_í_qb*&q-qjklů-ps{yu. Jen
málo autorů metodu doporučuje (Bateman 1962, Brown 1972). s většinou autorů tuto
operaci klasickými pÍostředky zamítáme jako poškozující nebo krajně výjimečný výkon
(Seddon'.I972, 1975) (obr. 47). Je to typický výkon mikrochirurgie (obr. 60)'
_ Intrafa\i\ulární výkony (preparace endoneuria a axonů) nejsou indikovány dosud 111

\
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ani v mikrochirurgii' Poškození perineuria se naopak bráníme. Dochází po něm k herniaci
a poškození axonů'

- Intraneurální injekce fysiologického roztoku pod epineurium neodstraní intraneurální
jizvy. Nepokládáme ji za endoneurolysu (str' 107).

I

I Spoiovací operace

iluJx*r-e"}_o^"c_É.g_e.-.l_v-g:*T99-e_K.-e-.'+e.-t1-lgeg
Zák\adním pravidlem všech sutur nervu je resekovat konce bezpodmínečně až do

zdravé tk1ně, .kde ie _191ryiil4-.stJ:L-Lt-Y3.1ervu. To je pivni'pbámínkoJ uspšchu Sutury
a regenerace. I(onservativní postup, r'.vplýr,ající z obav1', že vznikne příliš dlouhý defekt,
který nebudeme umět překlenout, vede k nezdaru jakéhokoliv dalšího spojení nervu
(Ntilsen a Kline 1973).

I(once resekujerne nejlépe ostrou žiietkou koimo na prúběh nervu. Začínáme cd
konce ncuromu a sérií l-2 mm silných salámor'ých řezu pokračuiemc směrem do nor-
málního nervu (obr, 48;. Řídíme se palpací a vzhledem řezné plochy. Typický neurorn
končívá poměrně náhle a po l-2 řezech má nerv zcela normální strukturu (obr.48l'
Norrnální vzhled poznáme podie fasciklu. Na řezu je vidět řadu od sebe oddělených bě-
lavých teček. Někde může vyplňovat nerv jen jeden fascikl. oba konce nervu musí vy-
datně krvácet. Epiner-ilium musí jít volně Sesunout z konců nerr'u (prepuciáiní test -
Seddon 1954). Užitečná je iupa a nejuŽitečnější mikroskop. Mikrochirurgie nedovoluje
myiné spojení nedostatečně resekovaných koncu nervuJ protože preparujeme přímo
Í'ascikiy. Při resekci přidrŽujeme konce nervu prsty, nebo proužkem ze sterilní rukavice
a ostře zahnutým peánem nebo speciálním držáčkem podobné konstrukce' Po správné
resekci vznikne vždy defekt až několik cm. Nevznikneli, byla resekce nejspíše nedosta-
tečná'

I iKhsic*a rnakrosutura, obv-odoyj 
-.-1"-! 11 -epineuriem, epineurorafi e

Kiasická technika je r'šeobecně známá' Ještě před resekcí neuromu zavedeme proti
sobě dvě tenká vlákna do epineuria na obou koncích nervů, o nichž předpokládáme, že je

nebudeme resekovat. Po resekci za ně oba konce nervu přibiíŽíme a řadou jednotlivých
stehů sešijeme epinetrriurn na předním a zadním obvodu. První dr'a stehy slouŽí k fixaci
a rotování nervu (obr' 4B). Cílem všech spojo.''acích operací je co nejdokonalejší adaptace
přerušených axonÍt a fasciklú na sebe a usnadnění regenerace. Tonru slouží řada zásad;

Obr. 47. Encloneurolysa,
fascikulolvsa. \rrcholný'
klasický výkon na nervtr
pomocí iupy. Stoft'eioxa
oo!'race: protínání Části
tascik1ů pro spasticitu.
Fascikly jsou isolol'ány
hedvábím. (Operace
tuL Metelka.)
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obr. 48. Princip resekce terminálního neuromu
a klasické sutury za obvodor'é epineurium.

a) orientační a fixační stehy za epineuriui-n
proximálního a distálního pahýlu před resekcí.

ó) Technika ,,salámové" resekce terrninál-
niho neuromu. Fascikly na zdravé řezné ploše.

c) Terminální neurom na řezné ploše. 1. Su-
tuía kontraindikována, zmnožené epinettriutlt
a fascikly neschopné regenerace. 2. 2 mm proxi-
n'lálněji vzhled norrnálního nerr'u' Sutura indi-
kor.ána.

d) Doplnění obvodor'é sutur-v epineuria.
orientace dle průběhu cév1', fixace zajištěna
základními stehy.

foscikly i*-

Steh bez napětí

Steh bez napští zdůrazňujeme jako neiduležitější zásadu moderní chirurgie nervú"
Pojednáváme o ní samostatně (str. 1i8'.

Nerotování konců nervu

Řídíme se dvě'ma stehy zavedenými před resekcí neuromu a průběhem podélných
cév v epi1euriu (obr.48). Ani dodrŽení této zásady nezaručuje adaptaci odpovídajících
fasciklů. Nerv na řezu mění svou fascikulární strukturu již po několika milimetrectl
iobr. 6, 7). Po resekci dlouhého neuromu je fascikulární struktura natolik zméněná, že
ani steh bez Íotace nemůže vést k správné adaptaci odpovídajících fasciklů' Přesto nerv
nesmíme rotovat' abychom nezhoršovali jeho regenerační schopnosti. Tato zásada má
plné oprávnšní při okamžité sutuře přeříznutého nervu' kdy na sebe adaptujeme odpo_
vídající konce' }e to 1'eden z důvodů pro co nejvčasnější operaci a je jednou z příčin lep-
ších výsledků ve srovnání s odloženou Sutl1rou (Dolenc a Janko 1976). 113

ÍixočnÍ steh i
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k*5jgillq-*ig{g"lgt_e-9p".z -hLerpj''.-h_pi$*J9šP*bg. Jizvavzniká reaktivní
proliferací vaziva z vlastního epineuria' event. perineuria nerr.u, nikoli prorůstánín__

z okolí, jak bývá častou představou (fuIi]Iesi a spc{. 1967,1972, Millesi 7968, Seddol:

tr972, 1975, Sunderland 1972). Zhoršuje se pohmožděním koncu, d.ráždivým šicím ma-
reriálern a napětírn v sutuře. Používají se 3 prer'entivní postupv a nedráždivý šicí ma-
teriá1.

l. Dokonalé sešití epineuria. \; k]aslcké chírurgii bylo prokázáno' že nejlepší
prevencí je dokonaié sešití epineuria co neijernnějšími stehi' (Seddon 1972)' K tomutc
názoru se přit tani i řada autoru v mikrochirurgické technice (Haftek |976, Ploncarc|

x976, Michon 1976). Steh nesmí zabirat illubší vrstvv, nesrní konce zdrhovat k sobě.

T'ěsné spojení pusobí vytáčení fasciklů rnimo řeznou piochu do stran' Mezi Íeznýmí
plochami má být kapilární štěrbina. Těrnto zásadánr vyhovuje spojení ,,Sazenicovou''
technikou pod\e Ríchtera,kdy se řezné pl,lchi'stýkají 1-2 mm Stranoll od stehu epi-
neuria (obr.64).

2. Resekce epineuria. Někteří doporučují jako prevenci široké odstranění
epineuria do stran a spojování fasciklů nerriu' bez jeho krytu (Millesi a spol.7967,1972"
1975). Tato technika se může uplatnit ieil r, rrrikrochirurgii (obt.62).

oba postup1.'přinášejí dobré výsiedkv a uplatňují se v mikrochirurgii. Při klasické
srutuře je nejlepší prevencí jizvy a ochranou Sutur}'co nejdokonaiejší sešití epineuria bez
napětí. Ještě menší iizvu působí bezstehor'é spojení nervu (str. l15).

3. Chránění sutury. Yycházi z předstal'y, že edém a r'azir_o z okolí múže poško-

?ovat Suturu. Tato patogenetická představa je při správné sutuře epineuria chybná'

Jizvení bránící regeneraci vycházi z vlastního epineuria nervu. Přesto se rozšířilo po-
',,sživání ochranných fólií. Millipore je poresní celulosoacetátový filtr. Nedovoluje pro-
růstání buněk, ale urnožňuje difusi tkáňových tekutin. Autoři ji doporučovali k ochraně
Suturv) nervových autotransplantátů, nebo jako krvt na amputační pahýl nervu' Mě]
zabránit fantomovým bolestem. }e zamítnut, protože často pusobil ještě větší reakci jakc

cizí těleso (Marmor 1972). Rovněž se používaly tantalové rukávce bez ptokazatelného
efektu (Nuken a Kline 1973). Dnes se používá Silastic 0,18 mm. }e to nedráždivá sili-
konová gumová fólie. Ducker a spol. (1969) a Ducker (1972) ji doporučuie jako rukávec
k bezstehovému spojení nervu. Pro ochranu sutury a amputovaného konce nervu ji do-
poručuje Cantpbell (1970), Luskin a spol. (1973), Nulsen a Kline (1973) a jiní. Suturu mu-
síme obložit jen v malém pruhu, aby fólie nebránila tkáňové výměně a revaskularisaci'
např. u kabeliformního autotransplantátu (obr. 64). Suruderland (1972) tyto eizí materiál1'

nedoporučuje a rovněž my je považujeme za zbytečné.
K obalení nervu po neurolyse jsme vyzkoušeli sterilně odebrané lidské amnion

ve famoseptu' lyofilisovanou dura mater nebo fascia lata. Skutečný ýznam těchto metod
nemůžeme prokázat.

4. Nedráždivý šicí materiál. K?ždý šicí materiál vyvolává nežádoucí dvou-
fázo'.'ou reakci. Proto je lepší používat bezstehové metody. První katabolická fáze trvá

114 asi 7 dní. Dochází při ní k exsudaci, leukocytrární infiltraci až k tzv. sterilďmu hnisrání.
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Druhá proliferativn1fáze začiná od 7. drre a trvá různě dlouho. Dcchází při ní k bujení

fibroblastů epirreuria a k opouzdření stehi}. Ii zabránění nežádoucí reakce byly vyzkou_

šeny snad všechny nrateriálv r'četně n<lokairích šlach. Upozorňujeme, že catgut ani chro-

rnovaný catgut nesmírne použít. Int'ensivně vvvolává obě nežádoucí fáze. Hedvábí je

rovněž nevyhovující. Vede k těžké protrif,erativnifázi až s gigantocelulární reakcí. Dnes
je prokázáno' že qe1ryenší r9akci gůsobí zce.la !l1dké monofijní nevstřebatelne vlá!3,ze
Syntetického rnateiiái,l. Používamě je v atraunlatické jehle s kruhovýrn průměrem. Dřír'e

se klad1 důraz na pevÍ}ost stehu. Dnes vírne, že nejen chemická reakce cizího tělesa, a1e

zejména napětí v sutLlře vede k proliferaci vaziva ('MíÍIesi a spol' 1967, 1972'1' Používáme
proto co ne-jtenčí vláklo. Je zárukou, že děláme steh správně bez napětí. Nemělo by bý-t

Tab. 6. Šicí materiái

Chirurgický_ šicí materiál Spoťa monofrlní neabsorbovatelnj' silon'ení ,,Sazentco\'ou
Lnou od stehu epí-

označení Síla r. mnn trJřímý tah Chírurgick!_ uzel
r: gramech r- gramech

Tažnost jehla

OD 0,075 bez jehly

l^ 0,10 524 20 5o oo 8mm

1C 20 50 oo 14 mm

Mikrochirurgíck1í' šicí materiál fy Ethicon monofilní polyamid Ethilon

Označení l Sílavmrn Jehla

široké odstranění
a sPol. 1967,7972"
2).

irurgii. Při kiasické

sešití epineuriabez
').

: okolí může poško-

epineuÍia chybná.
:Sto Se rozšířilo po-
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:ště větší reakci jakc
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ně a revaskularisaci,
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lrané lidské amnion

ýzlamtěchto metod
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katabolická fáze ttvá
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0,01 0 - 0,029 }rocinot-v se neur'áděi í 4mmr6mm

0,030 - 0,049 hodnoty se neur'áděii 8mm

pevnější než tkáň, kterou šijeme, tj. epineurium. Vyhovuje steh síly 5/0, 7]0, 8/0. Mě]
by se blížit síle používané v mikrochirurgii (tab. 6). U nás je k disposici pouze sterilní
monofilní silon v atraumatické jehle Spofa v ampule. Nejtenčí návlek 1A, nebo lC sílv
kolem 0,1 mm je příliš silný a nevyhovuje ani na klasický steh za obvodové epineuriurn
(obr. 38). I na klasický steh bychom proto měli používat dovážená vlákna.

ffiu"=t-trl"r=
spoiení nervu

Jsou to metody, o jejichž užitečnosti není sporu a budeme je používat jak v klasické,

tak v mikrochirurgické technice. Vylučují patologickou reakci na šicí materiál. Vyhovují

nativní Je to metoda, která prošla úspěšnýnr
vývo1'em. Měl by ji jako iednu ze základn metod ovládat každý, kdo operuje periferní
nervy. Ke klinickému rozšíření došlo po r.
propracovali Metelka a spol. (1962, 1963).

1942 zásluhou Tarlolla (1950). IJ nás metodu
115



obr. 49. Bezstehové spoiení nervu'
a) Lepení autologní nati\'ní plasmou. 1. ,,Va-

nička" z PVC utěsněná kousk1' tukové tkáně.
2. Výsledný' star_. Plasmou prosr'ítá místo spojení
nerr'u, správnou orientaci r'-vznačuje céva.

l) Spojení nervu manžetou z fascia lata. Steh1'
fixují pouze manžetu k epineuriu mimo řeznou
plochu. Patrna ťascikulární struktr-tra netvu. (Janko
a Dolerrc, 1976.';

Na začátku operace odebereme poraněnému siiikonovanou jehlou krev z žily do
vr'chlazených silikonovanýgh zkgq1aygk. Zkumal'k1' se daji l' šikmé poloze do lědu.
Ervtrocyty sedimentují na dno rychleji. Při této technice je plasma připravena k odběru
así za 2 hodiny. Abychom přípravu urychliií, dáme zkumavky do centrifugy na 7 min.

-p:i 22 G. Erytrocyty sedimentují a destičky zůstávají r' p1asmě na povrchu._&_\t-o- p_ři-

pravenou plasmu dáme ve zkumavkách do lednice. V operačním poli připravíme lepení
tak, Že z polyethylenové trubičky výtvoříme vaničku podélným prostřižením a částečným
snesením okrajů podle síly nervu (obr' 49a). Y této vaničce k sobě pečlivě adaptujeme
oba konce nervů. Na obou stranách ie utěsníme kor'iskem tukové tkáně z okolí. Plasmu
ze zkumavek odebereme nesilikonovaným sterilním očním kapátkem a zvoina kapeme na
nerv. Za 70 min. se vy1y9-ří k9?g_9]}p' které je dostatečně pevné. Vvlučující Se Sérum
z vaničky lehce odsáváme. Polyethylenovou trubičku jernným roztažením snadno vy-
jnreme. Tím je lepení nervu ukončeno. Tuto techniku pouŽijeme u středně silných nervů.
Silnější nervy (n. ischiadicus, n. medianus, n. ulnaris) múžeme spojit kombinací stehem
za epineurium a lepením. obvykle stačí2 adaptační stehy proti sobě, které zcela nedota-
hujeme a suturu dokončujeme lepením plasmou]]I\traopak tenké nervy (n. facialis, n' acce-
Ssorius, nn. digitales) spojujeme bez polyethylenové vaničky prostým přiložením obou
konců k sobě a přidržením pinsetou. Ror,něž zde můžeme konce nejdřír'e adaptovat
tenkým stehem. Přednost metody lepení je v torn, že umožňuje i kiasickou technikou

116 spojovat nejtenčí nervy. Plasma retrakcí automaticky adaptuje oba nervové kmeny
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Obr. 50. Parciální sutura.
a) Nástěnný neurom.
&) Anastomosa s kličkou. Zanútniltó rnetoda. Patrna
trakce fasciklrt s vrlmizelou undulací. \/ětšinou zničí
i funkci kličky.
c) Správná anastomosa výplňovým autotranspiantátem,
který musí bý't o 10 '',, de1ší než defekt. .N{oderně
pouze s mikroskopem.

foscikl

abc

i fascikly. nÁezi pahýlv zústár'á štěrbina asi 0,2 mm. Metoda nedovoluje spojovat nerv1.
pcd napětím a tím automatick5l r'ede k f1'siologickému operování. Jizvení je minimální,
nenížádná reakce kolem cizích těles. Prorůstání axonů je pravidelnější a funkční regene*-

race lepší (Metelka a spol. 1963).

Metodu používáme běžně v mikrochirurgii k spojování fasciklů i autotÍansplantátú'
Někteří ji dávají přednost před stehem za perineurium (Haftek 1976). v mikrochirurgii
není dokonce nutno plasrnr: předenr připravovat a vylŽíváme samolepící účinek tkáně
(.Millesi a spoÍ' 1972).

[2j Spoienílglnžslou. Charakteristickým znakem těchto technik je, že se vyvarují
po"ziliffiboukoncůnervu.Unássepolžívajimálo.Přestoby1or,.1.-
zkoušeno nespočetné m1ož9ryí. ryo-di_!_kg9ia"'qqqe1iálů (cévy, tuková tkáň, epineuriun,
trachea, guma, iantal) Silastic aj'). Cizorodé materiály nedoporučujeme. Na silnější
nervy doporučujeme zavést následující techniku (obr. 49b): oba konce nervu poiožíme
na natažený, asi 2 cm široký prouŽek ťascie (z fascia lata, z lyofilisované fascie či tvrtlé
pleny z tkáňor.é banky-). }.Ierv přiložíme s 1 mm štěrbinou k sobě a na obou koncích
fixujeme k fascii 2-3 stehy za epineurium' Nerv pak fascií uzavřeme v podobě manžetr'
tim, že k sobě oba 1ist5' přiiožíme matracovým Stehem ve středu fascie. Použijeme stehu
7i0, lupy nebo mikroskopu. x{etoda se osvědčila při okamžité sutuře ostře přerušených
new'i (Dolenc a Janko I9i6'1.

1,1

'll,l Parciální sutura
rll t

Zjistíme{i částečné naříznutí nervr-'. při okamžitém ošetření, je to ideální situ-

+qeŠ'99q]jí-9P'].*'y!'1i_{*9d].9hij _šÍéřěň1. ]á iďnéjletrišíokolnost pró régěnéraci, protože za-
chovaná část nervu zaručuje správnou adaptaci odpovídajících fasciklů. Nejlepší výsledk1'
přináší v mikrochirurgii. Na Spontánní regeneraci bez operace (unaided union) Se ne -

můžerne spoléhat (str. 49).
Zjistíme{i částečné přerušení nervu při od1ožené operaci, vždy vznikne v části

obvodu po resekci do zdravých konců delší defekt (obr.50)' I některé novější práce
(Nulsen a Kline L973) uváóěji, že jej můžeme překlenout spojením resekovaných konců,
Zatímco zbývajicí část uděiá kličku (1oop suture). Postup nedoporučujeme. Na obrázku
vypadá snadno, ve skutečnosti vede k poškození zbývajicibo neÍVu. Defekt můžeme pře-
klenout pouze výplňovým autotransplantátem. Štěp musí být delší než defekt, protože se 117
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STEH BEZ NAPĚTÍ i
PŘEKLENoVÁNÍ DEFEKTU

lYz4it {g_fektu. Řada úrazů púsobí rúzně dlouhé defekty rrerl',ú. I pi! pouhéml
@"-*

přeříznutí vede vlastní elasticita k retrakci obou koncú nervu. Fři odiožené operaci je
pwním pravidlem úspěchu dostatečná resekce patologicky zrněněných konců. Čína
později operujeme, tím bývají neurom,Y r'ětší a rnusíme resekovat delší úsek nervu. To je
jeden ze závažných důvodů co nejr,časnější operace' N['usínre počítat' že při každé odlo-
žené.operaci budeme překlenovat defekt 2-3 crn' \rětšinou daieko de1ší.

#-*glj37-T_3g!Í. Skoro celá dosavadní historie spojol-ání nerr-u znamenala
překlenování defektu pod napětim (Seddolt 19?2. 19?5, Studerland tr9?2). Rozšířená
chybná praxe je stáhnout oba konce několika stehr k sobě. obv1'k1e si ponráháme ohy-
bem končetiny v kloubech. Při tomto postllpu zpusobíme ihned nebo př'i r'yrovnávání
končetiny napětí a ischemické změn'v \: nervu. kreré zhoršují až znemožňují regeneraci.
Zák|adní zásadou moderního překleno..'árrí defektu je steh bez napětí' Tento názot zd'ú'_

vodňují práce, které prokázalr'zhoubný 1|ivp.o{é!.1réhg t9hu za Ílery: 1. vede k vnitřní
destrukci především distálního pahýlu ('Hoen a Brachett \956,. 2. komprimuje cévy
a působí ischemické zrněny až vazivor-ou přestavbu nervu {řIalrek 1970, Lundborg
a Rjdevik 1973), 3. potlačuje fysíologíckou urrdLrlaci nerr.ových vtráken a fasciklů
(str. 28) (Sundertand |972, Zaěřítrc a ŠprincN 19?9 a, b), 4. těžce zhoršuje regenerační
schopnosti (Samii a Wallenbottl 1972), 5' proliterace epineurálního r.aziva bránící
regeneraci je přímo úměrná napětí r.sr:tuře i&'tiltesi a spol. 196i, Mitlesi 1968).
Chceme-li dosáhnout lepší výsledk1'', musíme Srutl.lru pod napětirn radikálně odstra-
nit z praxe (Zvěřina a Stejskal 1977). Napětí zarnítnerng 1. jakémkoli stupni a ne-
kompromisně. Pokud vznikne defekt, r.edoucí [< stehu pod napětím, překleneme je!

nervovým autotransplantátem (str. 12,1), nejr'ýše mobilisací rrebo transposicí nervu.
Frotože je to základní podmínka úspěchu a nreni l"žitá, probírárne dosal adní možnosti
překlenování defektu' Budeme použíl.at jen tv. [<teré zari.lču!í steh bez napětí a dobré
cévní zásobení nervu. Nejdokonaleji reaiisuje steh bez napěrrí rníkrochirurgie, která vedla
k jeho rozšíření. Jak krajně nef'vsiologická !e sutura pod napětínr. ukazujeme na str. 97'
(obr. 38).

!
I Překlenování defektuq ..-***

1. Protažení nervu. A{echanická elasticira je malá. Nejvý'še 4",'" PÍi 109o se
na.různých místech trhají axony ('Seddou I912,. orf Í.1978) prokázal, že k jejích poškození
docházi dokonce jižpÍi protažení a 2-3 cl" celkové délky nervu. Frotažení nelze k pře-

11B klenutí defektu využít. Je to mechanisrnus rrejztroubnějšího trakčního poranění (str. 3E).
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Obr. 51. Princip mobílisace nerr'u respektujíci íasci_
]:::lární odstup větví. Moderně pouze s mikroskopem.
(Á.lobilisace a transposice n. medianus r'iz obr. l]l1,
]:tření cévního zásobení r_iz obr.8.'

2'.v-g}* gg'9_*3."*9lv-3: Překleneme jírn neivýše !-2 cm.
a..Jtlgb:lisrce nervu. Je to postup, kterým uvolňujeme proximální a distální

pahýly tak, abychom je mohli posunout proti sr,lbě. Větší zisk dosáhneme mobilisací pro-
ximálního pahýlu. S distálnírn musínre zacházxt pro větší zranitelnost cév šetrněji. Mu-
s.ínre uvolnit odstupující větve (obr' 5l. 1{1.' Lvoiňujeme ie z nervového kmene zdotnr

lahoru za kontroly stimuIátorem podélýnr 1astřihár.áním epineuria, aniž je přerušujeme.

"\Iáme-li posunout distální pahýl, méně dútežité větve někdy přerušit musíme (pro

:1. pronator teres na n. medianus)' llobilisace ie jednou ze zák|adnich klasických metoiJ
překlenování defektu. Má řad.u.p9rýhgd, Děláme dlouhé řezy, poškozujeme' ne1vo11é
_1!tve a tepny' které přicházejí mesoneuriem do nervu' Princip jejich šetření ie popsán
la str. 28. Dlouhou mobilisaci nerlrl nelze dL]poručovat (Haftek 1976)' Přesto je mobili-
sace menším zlem než nedostatečná resekce l<orrců nervu a steh pod napětím. V klasické
technice proto dáme vždy přednost mobiÍisaci nervu před stehem pod napětím. Přg\iq_
leme tak nejvýše 3_4 cm (Nulsen a Kline 1973','

$.lr:T.sp:i:: ryly.y. je to postup, tlu{ajg:, ry,t{i,ps._{g*--qg pglo}y
s kratšim príb"Eň_ďň"rotr:il1ff; 14l. 142].'trJjě{t€_nffiitáÍffiíšiáTffifríř'ňřň-aňifrffiČ.
l-aětoŽřTffiíóň6?ý"zívat v klasické a len někdy y moderní mikrcchirurgické technice'
}J. ulnaris transponujeme před epikond-_vlus 'sm. 260). S ohybem udávaly klasické prácl
zisk až l0 cm (Zachary 1954, Irlttlsen a Kline l9?3). Eez tense je zisk podstatně menší'
ne jvýše 4 cm (Millesi a spol . 1972). N. rrredíanus rransponu jeme na předloktí před m. pro_
:ator teres až do podkoŽí(srr.258'.Střízlir'éklasické práce uvádějí s ohybem zisk 4cni
=azápésti,6 cm na předloktí a 8 cm r' iokti 'Brot::tt 1972).Bez napětí to bude sotva víc než
3,5 cm (Hafteh 1976). N. radiaiis transponuienee před pažní kost. A{úžeme využít i pře_
rušení kosti (str. 254). Klasické práce popisují zisk až 8 crn (Zacharyl L954, Brown 1972').

Bez napětí to bude sotva 3-4 cm. N. peroneus uvolníme resekcí hlavičky fibuly. Kla_
sické práce zjišťují 2 cm (}iulsen a Kline l9?3 . Skutečný zisk bude menší, zvláště distálni
pahýl nelze posunout. Pro n. tibiaiis pří i'šech manévrech získáme d1e klasických prací
2-4 cm (Brown 1972). Pro n. ischiadicus na srehně jsou při všech rnanévrech získány
vzdálenosti 10_ t l cm) pro peroneáiní porc'i 9 crn (Zachary !954, Bt'outl 1972). Bez na-
pětí získáme pro n. peronťus sotr'a l crn" l'1iJ



5. ohyb a fixace končetiny. Je nejčastěji používaným manévrem. Bez ohnuté
. ri .

končetiny v sádře si ani sešitý nerv nedovedeme představit. Klasické práce ldávaji, že
ioket a koleno nesmí být nikdy ohnuté více než 90r, zápěstí 30-40o a kotník 10'. opět to
prokázaly zkušenosti zválky ve Vietnamu a Koreji (Kempe l970). Je třeba si zvyknout na
představu, že moderní zásada stehu bez napětí zamitá ohyby a fixace končetin (Millesi
a spol.1972, Haftelk I976' Dolenc I976 aj.';. Duvod je jasný. Při flexi je nerv bez napětí.
Při natahování končetiny jej napínáme právě i' době, kdy při intensivní regeneraci snáší
napětí nejhůře. Při moderních postupech končetinu fixujeme pouze do zhojení rán1'"

Podle okolností nataženou nebo ve fysiologické flexi (str. 141)'
,. 6. Zktáceni kosti. Bez zlomenin pro pouhé překlenutí defektu je to zastaralý
a dneš'7áiriíťňútý íýkon (Seddon I9i). 1975';. Při zlomenině a otevřené osteosynthese
můžeme zkrácení kosti využít i pří moderních postupech, např. při zlomenině radia

iMillesi a spol. 1972).
7. Postupné vytahování pahýlů. .\{etoda byla popsána v řadě modifikací.

Při ohnuté končetiňě_se sefiíňeresikované-neuromy k sobě (bulb suture) nebo se spoií
stehem na vzdálenost (suture á distance). Po dvou týdnech sejmeme sádru a nasadírne
fixaci, která umožňuje šroubový poh.vb a extensi v kloubu. V druhé nebo dalších dobáclr
se konce resekují a spojí' Před zavedením autotransplantátů byla jedinou možností pře-
klenutí velkých defektů. Se střídavým úspěchem jsme ji používali (Ktmc 1973). B1'1a

tak překlenována většina defektů klasické chirurgie (Seddon 1972, 1975). Postup dnes
zavrhujeme. Přesto, nemáme-li možnost autotransplantátu, dáme přednost postupnému
napínání před jednorázovým přímým spojením nervu pod napětím. Při chronickém tahu
je totiž nerv částečně schopen obnovit fvsiologickou undulaci nervových vláken (or'i
1978) (str.2B).

x*r*Ký*tgg.g*rcritic al gap di st anc e)

1. Klasický steh pod napětím. \- literatuře jsou popisována překlenutí heroic-
kých vzdáleností 17 cm. DevaskularisacÍ dojde ke kolagenisaci nervu a nemají žádný smysl
(Seddon 19?Ž).'"Í{rltickou hranicí úspěšnosti pro klasické metody s napětím byla obecně
Stanovena vzdálenost 8 cm, pro n' ulnaris až 10 cm ('Brown 7972, Nulsena Kl'ine l973). I to
ještě heroické vzdálenosti. Kritická r,zdálenost není nezávislou veličinou. Působí S ostat-
ními faktory (str. 142). Je tím kratší, čím je delší zdržení od úrazu. Na našem souboru
(50 sutur n. radialis, n. medianus a n. ulnaris u dospělých) Stejskal a Kredba (1978)
vkázali, že při suturách provedených později než za 24 měsíců nebo při defektech delších
než 5 cm nebylo nikdy dosažgn6 1zýznamné reinervace.

2. Mikrocňirurgický steh bez napětí. Jako kritické vzdálenosti byly stanoveny
přibližně 2 cmpro n. medianus a n. ulnaris na zápěstí, 4 cm pro n. ulnaris v lokti (Millesi
a spol. 1972). v průměru nelze suturou ..end to end" bez napětí překlenout víc neŽ
3,5cm (Haftek 1976). orf (1978) ukázal-. že jižpii resekci 3 ]o celkové délky nervu je

třeba použít transplantátu a ne přímé Suturv. Proto je použití autotransplantátů jedním
z klíčových principů moderní chirurgie nelvu.
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i TRANSPLANTÁTY

Podle Swúerlanda (1972) je mužeme rozdělit z několika hledisek. Podle tvaru na:
1. plné, 2. duté, např' cévy,3. kabeliformní - sestávajícizvice pramenů. Podle průřezu,
který vyplňují na: l. kompletní,2. výplňové, odlitkové - překlenují jen část průřezu.
Nejdůležitější je hledisko původu štěpu; 1' allotransplantáty z nebiologického ma-
teriálu, 2. heterotransplantáty z rúZných živočišných druhů, 3. homotransplantáty
z jiných jedinců téhož druhu, 4. autotransplantátv z vlastního organismu. Žádné cízí
materiály ani heterotransplantáty nevedlv k úspěchu'

Homotransplantáty

Upravené homotransplantáty z mrtvol, kterými bychom překlenuli defekt nervem
stejného druhu, se jeví jako ideální řešení. Dodnes není dostupné. Sdělení o úspěchu
nejsou potvrzena (Seddon 1972, 1975, ,Warnrcr 1972, Sunderland ).972). V 70. letech se
objevily práce o úspěchu lyofilisovaných neantigenních štěpů dodávaných tkáňovou
bankou (Jacofu aspol. l97a). Na různých pracovištích tak bylo operováno vícnež 70 po-
raněných. Příkladný rozbor vedený komisí odborníků prokázal, že v denervovaných sva-
lech k žádným klinickým ani EMG známkám reinervace nedošlo. Histologické studie po-
tvrdily, že štěpy nereinervovaly. Údaje o klinickém úspěchu Jaco-6ýa*spól. (Í97o) byly
uzavřeny jako chybné lioa"oceďi regenerace. Příklad zároveň' dokládá, jak obtížné je
hodnocení výsledků operací nervů a jak nezbvtné je zasvěcené EMG vyšetření (str. 143).
Informace o omylu byla široce publikována, abv nedocházelo k dalším kiinickým apli-
kacínr (Kiilendahl a spol. 1972). Homotransplantáty púsobí tkáňovou reakci jako cizí
těleso. Všechny imunosupresivní prostředky dosud zklamalv (fuÍarruor l972). Experi-
mentálně úspěšná se jeví Selotypisace a v-vužití imunologické kompatibility (Singh
1976). V praxi dosud homotransplantát'v nemůžeme použít a ke zprávám o úspěchu
musíme být reservovaní.

Autotransplantáty

Ňervové autotransplant át y j sou dosud'4gj]ggljry ?p q9qbg!g, j ?L qřeklglPuj -o.e-t.5:,
Umožňují realisovat Suturu bez napětí a docílit lepšího výsledku regenerace než přímýrn
spojením nervu. Autotransplantace s mikrochirurgií nás zbavuje obav z délky defektu
i v dosud neřešitelných situacích.

Před více než l00 lety r. l870 podali Philipeatlx a Vulpiatt důkaz o úspěšnosti auto-
transplantátu, když štěpem z n. lingualis reinervovali n. hypoglossus. Později byl hledán
nejvhodnějši zdroj, aby se nemusela funkce jednoho nervu obnovovaÍ za cenu obětování
jiného. liŽ t. 1917 Bielschowsky a Unger doporučili autotransplantáty z kožních nervů.
Vedou k lepší reinervaci než silné nervv (Su.nderland 1972). Tarloz (1950), Brooks
(1955)' Campbell (l970) a jiní vypracova]i techniku kabeliformního transplantátu. Vznikl
slepeďm tenkých kožních nervů a umoŽnil vyplnění defektu iibovolně silného neryu.
Samii a Wallenborn (1972) experimentáLně a Millesi a spol' (1972) klinicky prokázali, že 721
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n, ulnorls' obr. 52. Stopkatý přenos plného auto_
transp1antátu ze sousedního obětovaného
neft-u.

a, b) Prt'ni doba připravné sutury
štěpu (S).

c\: Druhri doba dokončení autotrans_
plantace.

i při krátkých defektech Vede autotransplantál k 1epší inervaci než přímý Steh pod na-
pětím. Autotransplantace umožnila dokonale reparovat defekti' digitálních nervů
(str. 216), dě1at symetrické anastornos}'n. facialis (str' 151), rekonstruoyat a zkříženě iner-
vovat brachiální plexus (str' 189), zlepšit r.ýsledky sutur končetinoqých nervů a úspěšně
překlenout i 20 cm defekty n. radiaiis (Dolenc 1976) nebo jiných nervú (Monballiw
1e76)"

P-:::l.**-g.*":;.::-*.:::''::.p'."Y:]-Ť-:.'Š

HomotranspIantátz jiného člověka ztrácí strukturu nervu a podléhá vazivové pře-
spvti $_x_oňý" iím n9m9!9u prorústat' Žcela jinak se chová autotransplantát. YEi&iÍgí
re^g.c.EjP9-9iY4...!-t9T:-?9sechovájakodistálnípahý-
49'df,'!n.!robíhá v něm pouze $íallerova degenerace. Endoneurální trubice a Schwannovy
buňky zůstávají zachovány. Transplantátem dochází ke stejné regeneraci jako normálnírn
distáiníň_p-áhýlém:^Přáče, které tvrdily, že distální Suturu je po čase nutno vždy rese-
kovat a znovu spojit, se ukázaly neopodstatněnýrni (Seddon 1954, 1972, Millesi a spoÍ"

1972, Sunderland 1972). odběrem přerušírrte cevní zásobení transpiantátu. Aby ne-
nastala ischemická nekrosa, musí se obětr obrrol.it. Štěp vložený mezi proximální a di-
stální pahýl se jiŽ za 3-4 dny revaskularisuie podélnýrn cévním řečištěm z obou konců
a dále prorůstáním cév z lúžka. Pro zachování štěpu je proto důležité' aby ležel v tkáni
s dobrou cévní výživou' Nejvhodnější je rrormátrní sva1 bez jizev. Do koncových fasciklů
prorůstají cévy snáze, není{i perineurium úptně uzar'řeno. Některé práce tvrdily, že je

lépe štěp nechat predegenerovat. Přerušit jei a teprve za 8_l5 dní po degeneraci vložít
mezi oba konce, aby jím axony snáze prorústaly. Není to nutné a postup vede k dvojí
zbytečné operaci (Sundetland 1972;. Štěp r'kládárne do defektu ihned po odběru. Délka
štěpu podstatně nezhoršuje regeneraci (Ihm a Sanzii 19'76, Dolenc I976, Mollballiw 1976'l"

1'22 Zhoršuje ji nejspíše stejně jako narústající délka distálního pahýlu.
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oS plného auto-
iho obětovaného

říprar'né sutury

nčení autotrans-

Druhy autotransplantát

Podle původu roziišujeme: 1' plné - z nervovýclr krrrenů, 2. tenké - z kožníctr

nervů. Podle způsobu přenosu a odběru: i. voiné - ffansplantát celý odřízneme a pře-
:eseme na jiné míSto, 2. stopkaté _ v první době sor-lsední nerv, který obětujeme' na-
pojíme ve tvaru,,lJ" na proximální pahýlnerv_u, který chceme překlenout. V druhé době
po revaskularisaci první nerv proximálně přerušírne a spojíme s distálnírn pahýlena

(obr. 52).

Tab. 7. I(ožní nervy vhodné k autotransplantaci

Nerr
Sila
mm

Délka bez
větvení

cm

Dé1ka
štěpu
cm

rý steh pod na-

1itálních nervů
a zkříženě iner-
rervů a úspěšně
:rvi (Monballiu

N. suralis

R. superficialis n. radialis

i3
'1. 2,5

14 35 40 i více

t2 20 2Ů 25

N. cut. antebrach. medialis r 2 1.20

L 2 720

2$ 27

N. cut. antebrach. lateralis 915

l{. cut. femoris lateralis 28

0,5 4.5

15 20

N. cut, femoris posterior

N. saphenus I

12
40

15 2Di.In. intercostales

rá vazivové pře_

antát.Jygigligí
<o_{i91{$ipgttýi
)e a Schwannovy
ijako normálnínr
]umo vždy rese _

'2, Millesi a spoÍ"

lantátu. Aby ne-
proximální a di_

ěm z obou konců
aby ležel v tkán:

oncových fasciklů
ráce tvrdily, že je

degeneraci vloží:

'stup vede k dvojí
po odběru. Délka
. Monballiu 1976;.

Dn_es dá'1áqe přednost 
' 
tenkým r'olnýrn gt"l1oransplan-tátúm z kožních nervú.

Finé transplantáty můžeme využít jen při zničení více nervových kmenů za cenu oběto-
vání funkce jednoho z nich. Silné transplantáty' húře rer.askutrarisují a podléhají centrální
lekrose. Proto byla vypracována popsaná technika stopkatého přenosu' Ani z hlediska
piorůstání axonů nejsou výhodné' I když ma;'í sílu překlenor'aného nervu, na řezné ploše

:emají stejnou skladbu fasciklů a značné procento tvoří rnesenchymová tkáň epineuria,
kterou nemůže docházet k regeneraci. Proto je daleko výhodnější použití tenkých trans-
plantátů z kožních nervů. Dobře revaskularisují a naskládané vedle sebe umožňují využít
caleko větší procento řezné plochy k prorůstání axonú' Dvojí sutura nezhoršuje výsledk1',
p:otože jednotlivé axony vytvářejí mnohočetné regencrující fibrily (str. 49). Transplantát
::-rá větší množství endoneurálních trubic neŽ viastní nertr: a do distálního pahýlu na

druhém spojení vstupuje nakonec stejný nebo větší počet fibril než při přímém spojen'r

obou konců. Přesto, žekožní nerv má menší průměr aronů. ukázalo se, že propriocepční
a rrotorická silná vlákna iimi regenerují steině dobřc !ako scnsitir'ní (Seddon |972',.

i l,Iá.}



Kožní neťvy vhodné k autotransplantaci

Přehled vhodných nervů ukazuje tab.7 akožni inervace horní a dolní končetiny
obr. 53. Transplantát musí být dlouhý, snadno preparovatelný, nesmí působit větší
výpadové poruchy a musí mít dostatečně dlouhý průběh bez větvení. Jako ideální se
ukázal n. suraiis, dále r. superficialis n. radialis a n. cut. antebrachii medialis (Sutderlar.d
1972)' ostatní zdroje jsou méně vhodné, ale při nedostatku se pouŽívají včetně nn. in-
tercostales.

odbi1 t1a__nsp|anj4!g, Tiq.9p]11tí"t g9:-t-ilápe b!!em operace po zjištění de-
fektu. Nejčastěji odebíraný n. suralis získáme z krátkého příčného iezuza zevním kot-
níkem. Leží zde těsně za v. saphena parva. Lehkým tahem za neÍv zjistíme pa1pačně
jeho průběh na lýtku. Pomocí příčných řezů jej v potřebné délce uvolníme a excidujeme

plexus cervicolis C3-4
* nn. suprocloviculores

nn. intercostoles n. oxiloris

- rr. cut. lot n. cut. brochir lot. sup.

- n. intercostobroch. (T2-3)
p exus brochiolis

- n. cut. brochii med

brochii lot. inf.

brochri post.

ontebroch post

R. SUPERF

n

.\
\\

(obr. 54). Štěp musí
zkracuje a musíme j,
rucha čití se dobře }

sedství poraněného r
nervaci medianu pror
sousední n. suralis '

I.{apoiení tra:
delší néŽffiĚřáTE

n. intercosto s

- rr, cut, ct<

n. iliohypogcs:'

n. genitofemc -:

n. ilioinguinc s

n. cut' íemc':

n. Íemoro ls

- rr. cut. o-:

obturotc. -:
r. cutone-s -

sopher-:
r' inÍrcp:::
rr. cut. c-,'

n. peroneJs .- :

n. peroneJs:'

Obr. 53c, d. I(ožní nel
k autotransplantaci.

- nn. digil
N. RADIALIS
dors.

n. ulnoris

- r. polmoris
r. superf.

- nn. digit polm

n. meCicnus

- r. polmoris '-
- nn. digit. polm

n. ulnoris

- r. dorsolis

- nn. digit. dors
communtcons

, n medionrs!--
digit polm, proprii

S areae nerl-inae horní končetiny. Velkými písnetry neipouŽívanějši

(/

obr. 53a' b. l(oŽní nerr_y
l:4 nervy k autotransplanraci.

n. rodiolis

f n. cut.

t n. .u,.



dolní končetiny
ní působit větší

' Jako ideální se
lialis (Sunderland
tjí včetně nn. in-

e po zjištění de-
u za zevním kot-
zjistíme palpačně
íme a excidujeme

::-ii lot. sup

:::ii lot. inf.

::hii post.

':ebroch post,

N. RADIALIS
:ors.

roris
:crsolis
' di9it, dors.

ccmmunicons

(obr.54). Štěp musíme odebírat o 10-20 oo delší než je defekt, protože se spontánně
zkracuje a musíme jej napojovat zcela volně. }.Tásledky odběru jsou malé. Počáteční po_
rucha čití se dobře kompensuje (obr. 55). Zásadou je neodebírat autotransplantát ze sou-
sedství poraněného nervu. ZnemoŽni Se tím kompensační inervace a zhorší čití. Při de_
nervaci medianu pÍoto nepoužijeme r. superficialis n. radialis, při denervaci n. peroneus
sousední n. suralis (obr.55).

Napoiení transplantátu. Transplantát rozřežeme na kousky asi o 10-20 o/o

delšírrěffičnéhotuku.Přik1ašickétechňicebe2mikroskopuvy-

n, intercostolis (T12) , nn. clunium super.
/ nn. clunium med.- rr. cut, lot

nn. clunium in{.

i liohypogostricus
gen itoÍemoro Iis

ilioinguinolis

Íemoris lot. (L2_3)

n

n

n

i\l n. cut, fem. post,

(sr -ss)
n. ÍemoroIis

- Ír. cut' ont. --/

n. obturotorius

- r. cutoneus --/

n. peroneus

- n. cut. suroe lot.

n. tibiolis

/- n, cut, suroe med.

r. communrconS

n. pero^e-5 (Íibulo'is) super'

peroneu s

N. sUŘALls

- rr. colconei lot.'

- n. cut. dors.lot.

n. tibiolis

- rr. colconei med.

- n. plont. lot.

- n. plont, med.n. peroneus prof.

obr. 53c' d. I(ožní nervy s areae nervinae dolní končetin1'. I/elkýnli písmerry nejpouživanější nerv
k autotransplantaci. 125

yl!(
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obr. 54. Odběr autc-
tranšplantátu z tt. sttralis'
Šipka -- prr'ní řez 7a ZČ\'-

ním kotníkenr.

obr. 55. Porucha čití po odběru ll. strriills. Patrn-v |ízl'1'po příčných řezech. Plna čara - anestesie.
Přerušoz;anci - hypestesie.

a) 12 dní po operaci.
ó) 1 měsíc po operaci.
c, d)Pří současné plegii z. peroneus. Vznikla razsáhlá porucha čití. N. sttra]is mělr být odebrán

z druhé končetiny.

tvoříme přiložením více štěpů a lepením plasmou kabeliformní transplantát (obr. 65,

66). Ten pak rovněž lepením vložírne do defektu. Nejlepší výsledky docílíme mikrochi-
rurgickou technikou.

Nedostatky autotransplantace

Při dlouhých defektech silnýclr nervů nebo trakčních ischemických změnáclr
v dlouhém průběhu (n. ischiadicus' n. peroneus) není dostatek vhodných autotransplan-

j 26 tátů" V takových případech musíme kombinovat starší techniky s novými. Při vícečet-

Obr. 56. Operace
kroskopem OP-\II
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Zjemňování kla
gičtější zacházenis n,
zásadni kvalitatir:ní p



5l. Odběr autc_

lntátu z tt. suralis.

- první řez za zet'
iníkenr.

lncí čóra - anestesie'

raiis měl být odebrán

nspiantát (obr. 65.

docílíme mikrochi_

emických změnách
rých autotransplan-
Lolými. Při vícečet-

Obr. 56. Operace s mi-
kroskopem aPMI 2 ify
apton). Měnitelné zr'ětše-
ni 5-25 r . Částečně po-
lt3lb1ivý StativJ fotoadap-
tér, tubus pro asistenÍa'

ných odběrech nelze pokládat poruchy kožního čtti a jizvy za zce\a Zanedbatelné. Auto-
transplantáty z kožních nervů jsou prozatím nejlepší metodou, ale nelze ji pokládat za
konečné řešení. Homotransplantaci nebo jiné metody je třeba usilovaně propracovávat.

MIKRoCHIRURGICKÉ opnnRcE
I

JMIKROCHIRURGIE
i

Zjemřrcváni klasické operační techniky pomocí lup a nástrojů umožňuje fysiolo-
gičtější zacházeni s nervem a je prospěšné. Nejedná se však o rnikrochirurgii. Ta přináší
zásadní kvalitativní pokrok. V periferních nervech otevírá nový chirurgický svět. Za- I27
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Obr. 58. Mikrochirurc
a, b) 8 mm jehla, s
c. 11) Vroubkotaná

tímco klasic\á_ glrirur1
s celkem, mikrochiru
ra:.i!1tf-G,:.25). ru
chirurgie použivajicí:
3. speciální operační t

Patrně první po
1974). Kolem 50. let st
a v neurochirurgii (R.:;

se stala v řadě oborů :
se začala uplatňovat r,
(Smiďl 1964, 1966, 1g',
1970, 1976, Khodadad
fuIezenslý (1 971)' Jednl

obr. 57. Mikrochirurgické instrumentarium.
a) Základní vybavení.

í originální balení monofilních atraumatických stehú, 2 - jehla B mm a steh 8/0' J - jehla
6 mm (nejdelší) se stehem 1010, v1ákno není patrno, 4 - fixační svorky' 5 - vysavač s měnitelným
koncem,6 - žiletka s držákem, 7 -- nÍ:žky' 8 -'pinsety (zahnuté, rovné, anatomické, háčkové)'

12B 9 -_ jehelec, 10 - bipolátní koagulační pinseta
ó) Delší (baionetové) nástroje pro operace l_hloubce. (Část nástroju Chírana n.P., P. Ježek.;
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LastehB/0,3-iehla
- r'ysavač s měnitelným
anatomické, háčkové),

-hirana n. p.' P. Ježek''1

Obr. 58. Mikrochirurgické instrumentarium v operačním poli.
a, b) 8 mm jehla, steh 8/0' jehelec, pinseta. Vzadu tenký fascikl s undulací (šipka).
c, d) Vroubkovaná pinseta uleao dole je neijemněiší oční. orig. zv. 10>..

tímco k1asic'krí-gl'j19tg-lg 
'q_o:_g-lo.y?la 

p9P?e |1eh T .9p]19u-riu1r-=1 iednat S.. ngrvem iako
S ce1k€m,'.I-!!k1o9hiryrgje-'"19'lp"9b!]aje- vryltgí hi91o-!_q_g_i_9kou-.-q11uktgru nervu na úrovni
a:-.'\[Jgg._z5). Mluvíme-li o mikrochirurgii, máme na mysli speciální disciplinu
clrirurgie používající: 1. operační mikroskop, 2. mikrochirurgické instrumentarium,
3. speciální operační techniku a taktiku.

Patrně první použil operační mikroskop Holmgren r. 1923 v otologii (Hakstian
1974). Kolem 50. let se začala uplatňovat v oftalmologii, v 60. letech v plastické chirurgii
a v neurochirurgii (Rand 1969, Yasargil 1969)' Dnes můžeme mluvit o technice, která
se stala v řadě oborů samozřejmostí (Koos a spol. 1976). V chirurgii periferních nervů
se začala uplatňovat relativně pozdě, až v 2. polovině 60. let. o to s větším úspěchem
(Smith 1964, 1966, 1972, Millesi a spol. 1,967, 1972, 1973, Hakstian 1968, I974, Hafteh
1970,1976, Khodadad 1972, Michon a Moberg 1975 a jiní). U nás podal první zmínku
Mezenský (1971). Jedná se o oblast ve vývoji' Jsme přesvědčeni, že i tr nás se mikrochi- ]"29



ruÍgie stane běžnou technikou při poranění nervů. V další informaci vycházíme z 7ite-
nírních ivlástňich'žkušeinosi:1zz:trina a Stejskal1977). Dosud jsme operovali 59 pora-
něných (Zr:ěřina a Šprincl l979a,b)'

1. operaění mikroskop. Podstatou je binokulární mikroskop, který umožňuje
prostorffiníhopole(obi.56)..TránsfoŘátórovýmsystémemmú-
žeme podie potřeby zvětšení plynule meni'1-s-!|š.i-]Še' Pracovní vzdálenost bývá
kolem 20 cm. operační pole zaostřujeme většinou nožním ovládačem. Mikroskop je na
stojanovém nebo Stropním stativu. Umožňuje pohyb a moderní přístroje i snadné rně-
nění úhlu pohledu bez vyjimání rukou z operačního pole. Má svůj vlastní optimální
světelný zdroj,takžeoperační pole není třeba přisvět1ovat. Da|šízaÍízení dovoluje pohled
asistentovi, fotografovat, filmovat nebo ampexovat celou operaci. Součástí je operační
křeslo s opěrami pro ruce. Mezi řadou výrobců má nejdelší tradici fa Zeiss-opton.

2. Instrumentarium. Je stejně důležité jako mikroskop (obr. 57, 58). Jde o pin-
sety, nr.ížTffilěfiffiTšTffiě iémnými konci, lehce ovladatéké por'"e pohyby prstů.
Pro práci na povrchu jsou krátké 7-15cm' pro operaci v hloubce s bajonetovým
tvarováním. Důležitou součástí mikrochirurgické technit v je-".bjp-e!#*Í-h$ggbl". Mezi
dvěma hroty mikropinsety zkoagulujeme přesně určené místo, aniž poškodíme okolní
tkáň. Miniaturní stimulátory jsou ještě důležitější než při klasických operacích. Instru-
mentaiit m friá6í3íč6iřňa a zabraniční fy Codman' Aesculap, Holco a další. Důle-
žitý je speciální'9!c| ma1e1iál (tab. 6). I,I'usí být velice tenký (obr. 57). Vyhovuje mono-
filní polyamid v atraumatickém návleku sí1y 10/0 nebo B/0 (Ethilon fy Ethicon). Nejtenčí
10/0, který vyhovuje na steh fasciklů za jemné perineurium je 10 x tenčí než 1A Spofa.
Má sílu jako buňky organismu (i0 r'). }e pouhým okem obtížně viditelný. Dodává se

v atraumatické 4mm nebo 6mm jehle. Uzlíme plastickým způsobem a z 25 cm návleku
uděláme řadu stehů. Na epineurium vyhovuje B/0.

3.Mikrochirurgickáope_r-q!!í;e**c.-!-!i$a-.Vyžadu jespeciálnínácvik.Udáváse
nutná róčrii-príFřáva-r-e}ffi*íffii]]Ětožňarne individuální. Asistent rná možnost
pohledu do mikroskopu nebo asistuje klasicky. Jedinou negativní stránkou mikrochi-
rurgie nervů jsou dlouhé operační doby 3_8 hod. (Hakstian 1974)" Výkony se však
zjednodušují a zkušenostmi urychlují. Fascikly a perineurium jsou hlavním předmětem
mikrgchirurgiqryg.lr yyk^o.,!"-,a,, 

" "

MIKRoCHIRURGICKE vÝKoNY

Identifikace tkání

operačním mikroskopem je dokonalá. Zcela odpadá záměna šlachy s neÍvem
a iatrogenní poškození, ke kterému docházi v klasické chirurgii (str. l04).

il
#*
Ť#

ffi
&.:ffi

ffi
ffi

ffi

nuální neuťom

Mikrochirurgicky dokonale posoudíme Stav epineuria a cévní síť jak na nervo-
130 vých kmenech, tak na větvích menších 1ež | mm. Endoneurolysou detailně posouďme

tjxooti
, ttpA-,,!i'

Obr. 59. Mikroc
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obr. 59. Mikrochirurgická resekce adventicie a epineurolysa zhmožděné větvičky r. profundus
n. radialis silné asi 2 mm.
Měřítko 1mm. Orig. zvětšení a) 5'.<., b) lo.'.' c' d) |5'x.

stav jednotlivých fasciklů, poškození perineuria a jejich kontinuity. Mikrochirurgie
umožňuje vidět do neuromu a ve většině případů správně rozhodovat konservativní a ra-
dikální postup (obr. 60).

! Epineurotgmie a epineurolysa

Jediný endoneurální výkon, který na velkých kmenech mohla klasická chirurgie
provádět. Mikrochirurgickou technikou je to základní přístup do nervu a zcela jedno-

duchý výkon i na nejtenčích kožních nebo motorických větvičkách nervů (obr. 59).

'\ Fascikulolvsat\ .-- :

Klasickou technikou nebezpečný a zamítnutý výkon (str.1t1). V mikrr:chirurgii
je endoneurální preparace fasciklů tepÍve předpokladem spojovací operace ner'v'Ll. Místo
poškození preparujeme stejným postupem jako v klasické chirurgii. Začínáme z obor't 131



obr. 60. Mikrochirurgická endoneurolysa, fascikulolysa.
a) Bodná rána noŽem nad zápěstím po 7 měsících chybného vyčkávání spontánní úpravy

denervačního sy n. ulnaris (šipka). (TentýŽ poraněný víz obr. 110.)
ó) Kontinuální vřetenovitý aŽ nástěnný neurom n. ulnaris. Dolů odstupuje sensitivní

r. dorsalis. Orig. zv. 2x.
c) Kontinuální neurom v mikroskopu. Vnitřní stav nervu neiasný. oríg. zv.5x.
d) Endoneurolysa fasciklů ukázala úplné přerušení nervu. Š;plly - místa přerušení peri-

neuria. Vlexo přičné pruhování (unduiace) fasciklů se zachovaným perineuriern. Vprazlo ptouď
regenerovaných axonů mimo perineurium, vytvářející neuťom. Mšřítko r'šude 1mm. orig.

132 zv. 15 x.
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Stran zdravého nervu směrem k jizvě a neuromu. Za schopné regenerace považujeme
fascikly se zachcvanýrn perineuriern. Tento postup umožňuje preparovat jednotlivé
fascikly a jejich skupiny srněrenr do jizvy a in<íividuálně ušetř'it jcjich délku (obr. 60, 65).
Preparaci skupin fasciklů používáme zeýréna při interfascikulárrrí technice mikrotrans-
plantace (Millesi a spol. Í972).

{ n.""t 
"" 

koncového r.rleuÍorrru

Zák|adrú zásadu resekce neulornu do normálního nervu urnožňuje mikrochirurgie
dokonale realisovat. Někteří copor'.rčr-,jí protnout epineurium, široce je resekovat do

.qtJan a Vypleparovat skupiny ialcililů a ty teprve bez krytu spojovat. Zdůvodňují to tím'
že jizveni v sutuř'e vzniká z epinerlria (str. 114).

Jiirí resekují neurom i v nrikr'ocirirurgii klasickým salámovým způsobem v jednom
řezu a naopak využivaji cpii:etrrin il zdckona]ení sutr'rry (Hafrek 1976, Michon 19i6,
Ploncart 1976). obč metody přinášejí dcbré výsledk5'. DůleŽitá je adaptace fasciklů.
Zda 1srne resekovali neurom dcstatečně, umožní mikrochirurgie dokorrale posoudit
identifikací fasciklů na řezné pioše (obr. 61).

i { 
Spoiovací operace - ry9{1eurorafie, fascikulární sutura

Cílem všech spojcvacích operací je regenerace co největšího procenta vláken do
původního zakončení. Je to snaha o co nejdokonalejší adaptaci fasciklů nervu na sebe.

- Mikrochirurgie tuto zásadu umožňuje dosud nejlépe realisovat. Klasická makrochi-
" rurgická technika dovolor'ala. poqz_e 

'.s.t-{;11.'oa._r,pp'oyf 
epj1r9uriyň, edlněiňóldg!

(obr. 48, 62).r{Áikrochiryrgie 
' ú1_oělri{-rp-9lgy'?u9{:sl]ig-{*xi$y- "". 
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R.ůzné spojovací techniky shrnu_jeme na obr. 62' (Notennan 1975).
Nerv spojírne tak, že oc středu na sebe adaptujeme skupiny fasciklů a spojíme je

lepenírr nebo jednotlívýnri stehy za perineúri'unr (obr. 63). Výkon dokončíme stehem
.'pineuria (I{hodad,:J 1972, Haiistien l974). Epineurium můžeme naopak resekovat
(Millesi a spol. 1972).
. Drulrou možností je zavést zvenku íntrafascikulárně vodící vlákna skrze řeznou
plochu a opět je na druhénr pahý_lu vyvést Z nervu ven. Slouží jako vodící vlákna k adap-
taci jednotlivých fasciklů. Poté za epineurium nerv sešijeme a vodící intrafascikulární
vlákna odstraníme (Michon a Moberg 1975), nebo ponechárne epineurium nesešité.

\ Tenké nelvy S jednoduchou fascikulární skiadbou je možno spojovat sazenicovou
technikou dle Riclttera (opyt 1952), která přináší mikrochirurgicky rlejlepší výsledky
regeneráóe (Pló,ncard 1976) (obr. 64). Na jednom konci rr'ervu resekujeme fascikly uvnitř
epineuria, na druhérn naopak odřízneme epineurium a fascikly vsadíme dovnitř druhélro
pahýlu. Steh epineuria |e l-2mm StranoLloc1 spojení fasciklů uvnitř nervu.

Mikroctiirurgig qpgiňuje spojovat fascikly tenčí než l mm. I( jejich spojování
v-yužíváme1ep9{_pbim9P. Dělámeli steh bez napětí, stačí fascikly adaptovat 1_2 stehy 133

pontánní úpravy

upuie sensitivní

zt'. 5x.
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l. Í/prato ptolld
Je 1 mm. Orig.



obr. 61. Mikrochirurgický obraz resekce neuromu
n. femoralis. {Stejnj neurom viz obr.42.')

a) Řez neurornemJ jizvou, Zmnožení epineuria,
chybění nebo zjizr_ení fasciklů.

&) Hranice normálního nervu a neuromu. Celý
neurom má :rrenší prúměr, patrny jednorlir'é fascikly.
Orig. zt'. 5 :..

c) Detail. }Iěřítko 1 nrm. orig. zr_. 10.l.

anebo využit samolepícího účinku vlastní plasmv. Přidržíme-li k9!9" fasciklů k sobi'
ís9u z1 

.3 min.. s.pci.eny i b9z stehu. Popsané technikv můžeme použít pouze tam' kde je
krátký defekt I-2 cm. Mikrochirurgické spojování nedovolule steh pod napětím.

.}{ikrochirurgické autotransplantáty

Obr. 62. Mak
chirurgická tech

a) Klasick!-
za epineurium.

ó) Schema
mikrochirurgickl
/. Čistá fasciku
neurium. 2. F:
plněná stehem etr

sutura s resekcí
Přerušovaná čár;
4. Fascikulární s

ním zavedením
kuží a suturou
a i\Íichona.5.Fas
fascikulárním zar
kou podkožního
neuria dle Brlola.

Obr. 63. Fasciku
Nahoře a dole pat
nen'u (/). Orig. z

V iedné Íezné 1
k oběma koncún
Chránit Suturu I

,[fu*:t:a prerusuJeme 
J

Autotransp1antát

Jsou jedinou možností jak překlenout defekt rnikrochirurgickou technikou a zá_
r. \_eň-íaručuií nejlepší výsledkv regenerace. Použíi-ámc 2 techniky;

H ratetirormni. |Jedngtliv.é kožní autotransplantáti, (neičastěji z n. suralis)
131 z'oavíffin ích epineuria ďvložíme jeden vedledruhého ábae6ttu nervu.
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obr. 62. Makrochirurgická a mikro_
chlrurgická technika Sutury nefvu.

a) Klasický (makrochirurgický) steh
za epineurium.

ó) Schema různýcLr Í'ascikulárních
mikrochirurgických spojovacich technik.
1. Čistá fascikulární sutura za peri_
neurium. 2. Fascikulární sutura do-
plněná stehem epineuria. J. Fascikulární
sutura s resekcí epineuria dle fuÍillesiho.
Přerušovaná čára -_ resekce epineuria.
4. Fasciku1ární sutura s intraÍ'ascikulár-
ním zavedenim vláken procházejících
kuŽí a suturou epineuria dle Smitha
a ;)Íichona.5' F'ascikuiární sutura s intra_
fascikulárním zavedením vláken techni-
kou podkožního stehu bez sutury epi-
neuria dle Brtmelliho.

obr. 63. Fascikulární sutura r'láknenr 10,'0.

Nahoře a dole patrny fascikiy na řezné ploše
nen'u (/). Orig. zv.8:l.

\- jedné řezné pioše je napojujeme jednotlivými stehy nebci pouze lepením plasmou
k oběma koncům. Přitom Se Snažíme o co neidokonalejší adaptaci fasciklů (obr. 65, 66).

Chráni-t Suturu manžetou ze Silasticu jak doporučuje Campbell (1970) není nutné.

"&Hf*!35ť*:-*\Y't4'f'|Po. 
snesení,eprnguria' do siran vypÍeparuigme fascikl}"

a přerušujeme ie v různé vzdálenosti podle tohoJ jak jsou zničeny iizr'ou (obr.65).
Áutotransplantáty zbavené epineuria mezi ně napojujeme v různé vzdálenosti individuálně .i ':5
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obr. 64. Sazenicová technika spoiení nervu. Ala/rol:e
průřez nerr'em. Do1e prostorový obraz.

íoscikly

(obr. 67). Používáme 1 - 2 stehy nebo samolepící účinek tkáně. Výhodou je, že stehy neisot]
v jedné lovině a nedochází ke kompresi jizvou. Spojení je r'šak pracné. Nelze vžd-v
napo;'ovat individuálně jednotlivé fascillly. N. medianus jich má 20 i vice' Použijeme
pouze 4-6 transplantátů a napojujenle je rrrezi skupiny fasciklů. Při rozsáhlém přerušení
nervu v jizvě nemusíme jizvu detailně preparovat. Pomocí transplantátů ii můžeme obejít.

Parciální sutuťa

Defekt části průřezu nervu je nejlepší podmínkou k mikrochirurgické autotrans-
plantaci. Vypreparujeme přerušené fascikly. Defekt překleneme kožními nervovými autc-
transplantáty. Protože neiv má Zachovanou orientaci) můžeme s ideálním výsledkem spo-
jovat odpovídajici fascikly (obr. 50).

\ Rozlišení motorických a sensitivních fasciklů1-
Ve smíšeném nervu jsou motorické a sensitivní fascikly rozlišeny několik cm před

odstupeň větví a zejména akrálně (str. 26). v klplcke chirulgii rozlišování fasciklů nemá
uvz"'l'p._-Neir-:g9i9]94.*i9k9.9. V mikrochirurgii nabývá zásadniho význarnu.
Tento problém se týká akrálních smíšených nervů. SpojímeJi sensitivní fascikl s moto_
rickým nebo naopak, nedojde k užitečné regeneraci, fascikl je ztracen a operace neměla
význam. Bylo navrženo několik metod, jak tento problém obejít nebo řešit'

1. Podle_"_"-hk*:.q:$:{!rt*q.:tly.(Millesiaspol.1972). Fascikly mění již po
něko1ika'ňiňin.i?ě'óTiffi6ilHeiŇInerv i určitých úsecích zachovávápodobné se-
skupení fasciklů (Sunderland 1972).PÍijejich preparaci a resekci jizvy si pořídíme náčrtek
obou konců nervu. Skupiny fasciklů pak na sebe napojujeme přímo nebo pomocí auto-
transplantátů podle vzájemně odpovídajícího vzhledu a průběhu.

2. NergzlišgYánig 'drqhri'f3sciklů (Haftek 1976). Jednotlivé fascikly nepre-
136 parujeme. Jizvu excidujeme v kolmém řezu jako při klasické technice. Autotransplantáty
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obr. 65. Mikrochirurgická technika autotrans-
plantátů.

a) I(abeliformní. Stehem a lepením plas-
mou.

ó) Interfascikulární. Stehem nebo samo-
lepícím účinkem plasmy (Millesi).

c) Chránění sutury manžetou ze Siiasticu
(Campbell).

obr. 66. Kabeliformní auto_
transp1antát.

a) Vřetenovitý neurom pří
úplném přerušení n. peroneus
po luxaci kolenního kloubu.

ó) I(abeliformní autotrans-
plantát z n. suralis mikrochi-
rurgickou technikou. Délka
15r5 cm,4 transplantáty, tti - n.
ischiadicus, nl n. tibialis,
ns - n. suralis, lVP - n. pero-
neus, šipky místa mikro-
sutur. Regenerace autotrans-
plantátem prokázána stimulační
a nativní EMG (viz obr. 32b). 737

suturo, lepení epi neu rium

hlavička íibuly

belilormní aulol ransplantát



obr. 67. Příprava inter-
fascikulárního autotfans-
plantátu v ráně. Defekt
n' ulnaris s přerušenírn
a. ulnaris. (Viz obr. 14
a 27.) PÍipraven_v 4 štěpy
z n. suralis, vedené pod
svalem. Proxirnáiní pahýl
dosud nerozpreparován.

klaceme;kabeliformně do defektu. Ke spojení r.vužíváme plasmu. Pouze některé fascikly
ailáptújénie jednotlivým stehém. Spóléháňe ria tb, žé óó;áe k většímu Spontánnímu
propojení odpovídajících axonú, než bychom docílili sice přesným fascikulárním stehem,
ale ne vždy odpovídajících fasciklu.

obou metod se používá a nemáme jinou možnost, jestliže děláme odloženou
suturu.

3. Podle funkce fasciklů (Hakstian tr968). &detodu můžeme použít jen pokud
periferní pahýl neztratí dráždivost'(str. 107). operujemevanestesii,kteráumožníkrátký
kontaliťš_něffiňffi. 1i.{iŘ-ě1Ěťt'odou dráždíme na řezu jednotlivé fascikly periferního
pahýlu. TR které dávají pohybovou odpověď, označíme kapkou metylenové modře iako
motorické. Pak dráždíme proximální pahýl' operovaný určí, které fascikly isou sensi-
tiuní. Zbývající jsou motórické a spojíme je s'fascikl;l periferního pahýlu, označenými
metvlenovou modří' Možnost rozlišit motorické a sensitir'ní fascikly je jedním z důvodů
pro okamžitou operaci.

4. Histochemické rozlišení (Grttber 1976). Spočívá na rozdílné acetylcholi_

''esterasořďffitE'"ňcř&řŘř1 a sensitivních myelinor-ých vlríken. Vlákna motoric-
kých fasciklů se zbarví, zatímco sensitir.ní niko1iv. \r5'šetření se musí udělat dokud pře-
trvává aktivita acetylcholinesterasy. Jedná se o no\:ou metodu. osvědčila se u n. ulnaris
a n. medianus v distální třetině předloktí. Do někoiika hodin po úrazu (další důvod
k včasné operaci) odebereme tenký řez z konců přerušeného nervu' Polohu řezu ozna-
číme různobarev'rrými stehy. Histochemické v1'šetření trvá déle než den. Za 2_3 dny
porovnáme v operačním poli konce ner\:u S histochemickými řezy, kde jsou označeny
motorické a sensitivní fascikly. odpor'ídající spojírne.

i lq*p_.:::"g:I1' "ikulální 
neuro gra fi e

Miniaturními elektrodami stimulujeme a snímáme neuťogram z jednotlivých
ťasci*ttt\williams a Terzls 1916). Zjistime tak, zda'doichái'ďk'iěgéňěřáčikóňiinuanim

m isolovaného fasciklu. Stejně jako neurografie o celém nervu, dovolí fasciku-
138 lární neurografie rozhodnout o resekci jediného fasciklu (str.109).

ZÁvĚR MiKRoC
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ZÁVĚR MIKRoCHIRURGIE

'\{ikrochirurgie umožňuje: 1. dokonale identifikorat tkáně, 2. respektovat vnitřní
histologickou strukturu nervu na úrovni fasciklu, 3. zlepšit indikace při kontinuálním
neuromu) 4. bezpečně spojovat nejtenčí neťvy, j. realisovat dosud nejdokonalejší inter-
fascikulární SuturuJ 6. spolu s autotransplantací dovo1uje uskutečnit nejdůležitější zásadu
chirurgie nervů, Suturu bez napětí, 7. zlepšuje klinické výsledk-v Íegenerace a umožňuje
řešit dosud neřešite1ná poranění (str. 1'i5). 1gg1'ýhodou jsou d1ouhé operační doby'

INERVACE, ANASTOMOSA

ZkÍiženou inervaci děláme tak, že propojínre nervr ruzné funkce. Funkci jednoho
biiTaffi[Tří!lnervacl, Kdy

napojujem9.ceiý-.n&','' pa.óiátni, kdy oběťujěňe iéň č{št neríř(r. desc..'de.'L"",.'hi-' 
-- --- .1

i1.gíossi-při anastomose S n' faciális, obr' ?0). Ne iý'sledku se podílejí dva nepříznivé
f'kto.y' Periferní nédokonalá regeneráce a nutnost centrální přestavby na novou funkci.
VÝsledek proto bude vždy horší než přímé spojení pur'odního nervu. Při každé regene-
racj dochází ke zi<řížené anastomose na úrovni buněk a axonú uvnitř nervu. Výjimkou
je axonotmese (2. st'), pÍi níž axony regeneruií v puvodních endoneurálních trubicích.
\.'edle ztráty částí vláken l' sutuře jsou adaptační centráiní ctěje hlavním důvodem hor-
ších výsledků regenerace po sutuře než po axonotmesi.

PÍizkÍižené inervaci musíme spojovat motorické ner\:y S motorickými nebo sensi-
til,ní mezi sebou. ZkÍižená anastonosa sensitivních s motorickými vede k zánikr-r obou.
Použitý nerv musí být silný, ab-v moh1 dostatečným množstr'ím v1áken reinervovat druhý
cístální pahýl.

Indikace. Předpoklady zkÍižené inerlace jsou nrnohonásobně horší než před-
poklady přímého spojení nervú. obětujeme funkci jednoho ner\'u Za cenu značně nedo-
konalého výsledku_ funkce druhého. \'Ždv dáme přednost přimemu spojení nervu. Na
končetinách není pro zkříženou inervaci dnes žádná indikace. Bvio vyzkoušeno napojení
r. superficialis n. radialis do n. medianus k zlepšení citlir'osti palce a ukazováku. Selz-
derland (1972) postup kritisuje jako zbytečný. Za cenu malétro zisku se naopak zruší
překrývající sousední citlivost. Luje (1968) napoji1 distální část n. musculocutaneus na
n. radialis údajně s efektem. Stmdeťlandem ('1972) opakoi aný r'ýkon byl bez efektu. Je to
pochopitelné' Distální část n. musculocutaneus je sensitir'ní'

ZkÍižené inervace končetinových nervů dnes indikujeme pouze jako krajní vý-
chodisko Z nollze) jestliže zcela chybí proximální pahýl1' nervú. Je to při vytržení bra-
chiálního plexu, když lŽiváme nn' intercostales (str' 189). Druhou extrémní situací je
přerušení míchy. Při kvadruplegii použili roku 1966 Benass9 a Robert (Seddon L972)
n. musculocutaneus ve prospěch n. medianus' Praktick1'' se metoda nerozšířila. Při pa-
raplegii zkusil Beneš (1961) reinervotat n. femoralis z nn. intercostales. Užitečný efekt
jsme nedocílili ani zdokonalenou operační technikou. Dárcovské nervy jsou příliš slabé
a z 60 oi sensitil'ní. ]'39
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Jedinou klinicky osvědčenou indikacízkřížené inervace je plegien. facialis (str. 151).
I tu dnes považújelné za vyčnóaisko z nouze' Teoreticky i prakticky význarrnáje zkří-
žená anastomosa pomocí autotransplantáÍu. z druhostranného n. faciaiis. Centrální pře-
staí6'á-ňeřů-nuiná_a nezhoršuje vý'slcdek (Stlith 1972).

zÁvĚn oPERAČNÍcH tEcHxlr

V praktických radách jakou technikou ošetřovat nervy odkazujeme na úvod ka-
pitoly (str. 99). Jako nejhorší výkony zamiÍáme steh s nedostatečně resekovanými konci
nervu a steh pod napětím' Jako škodlivé odmítáme fixace končetin ve velkých ohybech,
částečné Sutury s poneclráním kiičky nervuJ použití catgutu nebo hedvábí k sutuře. Za
nevhodné povaŽujeme dlouhé mobilisace nerr,ů a operování bez mikrochirurgie a autc-
transplantace. Uzavkáme podobně jako Michon (1976), že není rozhodující, kdo a kde
bude ošetřovat poranění nervů, ale mělb.'' si osvojit moderní postupy' tj' mikrochirurgii
a spojování nervů bez napětí.
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PooPEReČNÍ r,nŮgĚH A VÝSLEDKY

FIXACE KoNČETINY

Tarlov (1950) lkázal' že sutura dosáhne půr1od1í pevnosti nervuza3 týdny. Delší
imobilisace končetiny ye-z ? \ý7!ž je zbytečn_á. Při stehu bez napětí po mikrochirurgii
a autotransplantátech ponecháváme končetinu v klidu nebo v lehké fixaci do zhojení
rá-ny-7-IO dní. Pak jižzahajttjeme pozvolnou rehabilitaci (Millesi a spol 1972, Dolenc
1976). Při flexi kloubů a klasické sutuře pod napětím musí být natahování pozvolné. Do
plné extéňsé isou udávány doby 3_l2 týdnů. Seddon (|972) doporučuje lO" za týden,
tj. celkem 9 týdnů při 90'. Dlouhé doby fixací a ohyby kloubů oddalují rehabilitaci
a jsou pro končetinu škodlivé (Kempe 1970). Ukazují přednosti stehu bez napětí.

INDII(ACE REVISE A RESUTURY

Indikujeme ji pcdle latentních dob (str. 52), nedochází{i k úpravě. Po axonotmesi
bývají latentní doby prvních příznaků motorické regenerace 4_6 měsíců, po střclných
poraněních až 10 mžsíců (Sunderland |972, omer I974b). Dochází-li k úpravě po neuro-
lyse v této dobš, je pravděpodobné, že by k ní došio i bez operace.

Po sutuře jsou latentní doby delší pto zdtženi v jízvé. Konkrétní sestavy se značně
|iši.Bjórkesten(1947) udává 6,6-I0,3 měsíců pro hornía 6,5-14,6 měsíců pro dolní kon-
četinu. Vyčkat s revisí a resuturou při neúspěchu proto doporučují r&zni autoÍi 9 až
18 měsíců. Lze souhlasit se Stmderlandem (1972)' že na horní končetině při proxi-
málním poranění můžeme čekat 7 měsíců, při distálním (n. ulnaris, n. medianus na
zápěstí) nejvýše 5 měsíců. Na dolní končetině dle naší Sestavy u n. ischiadicus je třeba
čekat až 15- 18 měsíců. Cím déle po úrazu a po horším poranění byla provedena sutura'
tím delší bude latentní doba.,Při nejistotě můžeme být aktivnější a o regeneraci se pře-
svědčit již za 2 měsíce peroperační neurografickou kontrolou (str. l09).

DoSAŽENÍ oBplNrrIVNÍHo STAVU

Největší část regenerace proběhne v 1. roce po sutuře, během 2. roku klcsá a rnezi
3.-6. rokem je ukončena. Delší doby jsou výjimečné. Pro posouzení definitivního stavu
je ve světové literatuře požadována doba 3 let po sutuře (Zachary 1954, Brown I97O,
Seddon 1972) (obr.68). Práce hodnotící výsledky sutur za kratší dobu nelze považovat
za definitivní. Dobré výsledky mávýznam uveřejňovat i za kratší dobu(Millesi a spol.
1972). 141



NEÚSPĚCHY SUTURY Á REGE}íERACE

Spolupráce s ortopedem a plastickým chirurgem je neodmyslitelnou součástí léčby
poranění nervů (Brown 1970, Seddon 7972, Nulsen a Kline 1973). PÍi neúspěchu indiku-
jeme včas náhradní opelace k získání pohybu (transposice šlach a svalů) nebo citlivosti.
Po zavedení nervových autotransplantátů iejich potřeba poklesla (I{igst 1975).

FAKToRY oVLNŇUJÍCÍ VÝSLEDKY

Výsledky ovlivňuje celá řada faktorů. Nepůsobí isolovaně, ale ovlivňují výsledkv
vzájemným působením. Zaurčitých okolností mohou být některé z nich zcela limitujícím
faktorem úspěchu nebo neúspěchu léčby (Browtl 1970, t972).

t. T'xlnr{a_gpx99. Na jedné straně je ideální mikrochirurgický výkon bez
napětí vedoucí až k 80|oní r9i1gnac_i. LTprostřed je klasická sutura s 50;9iním úspě-
chem. Zcela limitujícím faktorem je nedostatečná resekce konců nervu nebo steh pod-.--'
větším napětím, které vedou ke stejnému výsledku jako bychom nerv vůbec nespojini.

2. věk. V dětství jsou výsledky řádově lepší než v dospělosti (Buncke 1972,
omer I9Ť4a-aD: om;i (I914b) udává hranici 20 lét. Výsledky v dětství a v dospívání
jsou natolik lepší, že je musíme uvádět proti dospělým odděleně.

3. Doba od poranění. Čím pozdější spojení nervu, tím bude horší výsledek.
Pozdní iniíiŘaěe ié|'ňfižei'zóeti'liriiitoíat á se6éáó1iijna1óiši'ópéraení technika již nemůže
mit žádný smysl (str. 95).

4. Výška poranění. Čím proximálnější poranění, tím horší bude výsledek v di-
stálních částech končéffi. Tento fáŘtói rizce 3ouviši š nastupém, rychiostí a dobou re-
g.iéiá"ě'(iti. 52). Při vysokých plexových poraněních je jedním z rczhodujících faktorů
nedostatečných qýsledků.

5. Příčina poranění. Může být zcela limitujícím faktorem. Na jedné straně např.
řezné loká'Iiffiříňíffiáněňí n. peroneus s dobrou prognosou a na druhé straně trakční
neohraničené poranění s neřešitelnou lesí (str.38).

6. Délka defektu. obecně čím delší defekt nervu' tím horší výsledek' Určitou
triti.ko,'-ífrffiffi"l gap distance) j1ž nelze úspěšně překlenout vůbec. V kla-
sické chirurgii se obecně udávala maximální vzdálenost l0 cm. Dnes považujeme pro
přímou suturu bez napětí za kritické vzdálenosti neivýše 2-315 cm (str. 120). Mikro-
chirurgickými autotransplantáty překleneme úspěšně i 20 cm (str. l45).

7. Druh nervu.. Čistě sensitivní (digitální) nebo čistě motorické (n' facialis)
nervy vedou k iffi 

'ň'edkům 
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HoDNoCExÍ vÝsrBorÚ

Je jednou z nejobtížnějších kapitol poranění nervů. Není žádná jednoduchá a ob-
jektivní metoda hodnocení výsledků. To je jeden z hiavních duvodů obtížného hodnocení
léčebných postupů a pomalého pokroku v poranění nertů. Uvádíme pouze některé
obecné metodické poŽadavky.

i. Je třeba srovnávat srovnatelné skupiny (viz faktory).
2. Je nutno rozlišovat sutury od ostatních výkonů t'neurolysy). Sestavy, které

je směšují, nemají z hledišká hodňocení žádný smýsl.
3. Je nezbytné předoperační vyšetření a srovnávání stejných předoperačních

hodnot s jejich změnou po operaci. Sestar'v, šebedetailněji hodnotící jen pooperační
průběh, mají pro anatomické variace z hlediska hodnocení operací jen omezený význam.

Jsou však cenné pro objektivisaci konečného stavu.
4. Musíme dokázat, že zlepšení ie skutečně proievem regenerace openované_

ho nervu.'ZiňótóřičKéaďnbdfiká_i;ý]óučíiřle"I(ffipensáční*a ;triÉóve* póňýb*"v_ a Ř6Ia-
těrfiiir'ffióřváói cestou jiných nervů. I{ tomu nestačí jen k1inické vyšetření a svalový test,
ale použijeme všech pomocných, zejrnéna',tsuc metod. I při nich je průkaz obtížný
a můžeme se dopouštět omylů (str. 96, tr2tr). Sensitivnífunkci oi'ěřímezejménavymizením
čití a jeho návratem po isolované b1okádě nervu.

5. Určíme stupeň zlepšení. Konečný efekt hodnotíme podle klinických výsledků'
Není-li 

'řIi?osženq 
šěiělěsí"úprava laboratorních hodnot nic neznamená. Kriteria

by měla být jednotná. Různými autory jsou používány ruzné Systémy. Rozšířený je
systém M. R. C. R. (Zachary 1954, Seddan 1972' 1975). Podobný je i systém Woodhall
a Beebe (1957). Uvádíme jen základní princip pro informaci'

"' Motorické funkce
M 0 Bez kontrakce
M 1 Návrat hmatné kontrakce v proximálních svalech
M 2 Návrat hmatné kontrakce v proximálních i distálních svalech
M 3 Návrat funkce v proximálních i distálních svalech takového stupně, že všechny

důležité svaly jsou schopny dostatečné akce proti odporu
M 4 Návrat funkce do M 3 s doplněním, že jsou možné všechny synergické a Samo-

statné pohyby
M 5 Kompletní úprava

Sensitivní funkce
s 0 Nepřítcmnost čití v autoncmní zóně nervu
s 1 Návrat hlubokého kožního bolestivého čití v autonomní zóně
s 2 Návrat různého stupně povrchového bolestivého a taktilního čití v autonomní zóně
s 3 Návrat povrchového bolestivého a taktilního čití po celé autonomnízóně a vymi-

zení veškerých vedlejších parestesií
S 3* Návrat čití do S 3 s částečnou úpravou dvoubodového diskriminačního čití v auto-

nomní zóně
s 4 Kompletní úprava. 143



obr. 68. Motorická úprava 1119 sutur. Na
ose x roky sledování, na ose y procento po-
raněných, které dosáhlo užitečný stupeň
úpravy. od 3 let je patrný stabilní stav. (Za-
chary 1954.)

11 19

Pro z jednodušenou potřebu jsou výsledky popisovány Slovně (Seddon 1972):
M5 nebo M4 dobré
M3 uspokojivé
M2 netrspokojivé
M1 špatné
54 ncbo S3f dobré
s3 uspokojivé
s2 neuspokojivé
sl špatné

Sami doporučujeme svalový test (str' 66) a jeho výsledky vyjadřovat v o/o normy.
V hodnocení čití odkazu;'eme na omer (I974a) a (str. 67). Všechny Systémy jsou zatíženy
subjektivní chybou.

6. Ani EMG a statistická kritéria nejsou samospasitelná. Mají smysl jen tehdy,
respektují-li přísně anatomické variace. Nemá smyslposuzovat výsledky sutur medianu
dle motorických kritérií, když rozhodující jsou funkce sensitivní. Jen lékař seznámený
s topografickou anatomií ví, že normální prstový neurogram n. radialis neznamená vůbec
nic, když sledujeme výsledky Sutur r. profundus a dokonce ani r. Superficialis a celého
nervu. Tyto zásady vŽdy nerespektují ani moderní práce Stejskal a Kredba (1978).

DoSAHoVANE VÝSLEDKY

výqlgs"ryy$*-"l:tý:l' s ut ur

Jsou souhrnně nedostatečné. Zachary (1954) u l119 sutur udává po 3 letech dosa-
žeru užitečnft_r'.g stupně mo1órické čiq'lopqpi'.!ilž_19*9j - 4!ffi (obr.68).
Podobný údaj 50-60 o1o uvádi Usbeck (1976). Haftek (1976) dosahuje dobrého výsledku

I44 jen v 34,5 }'o. Dokonce u okamžitého bezstehového spojení popisuje Dolenc a Jankn
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í po 3 letech dosa_

tqg*ygb (obr.68).
, dobrého výsledku
je Dolenc a Jankn

('Í976) pouze 50-70 ].'i,. Ve válečných sestavách jsou výsledky Sutur i v moderní době
ještě horší. omer (l974b) ve Vietnamské válce zjistil při poranění pod loktem dobrou
klinickou funkci v 39 o1/o, nad loktem v 2i o,.

V naší sestavě 50 sutur provedených v r.1963-1970 se aktivní hybnost (měřená
sr-alovým testem a EMG) upravila skoro k normě u n. radialis ve 40 9o, u n. ulnaris
t' drobných ručních svalech jen ve 14 

-o,,i 
a u n. medianus v m. opponens pollicis ve 42 o/o.

Úplná motorická denervace zůstala v l0|o, 2994, I|'/o. Čiú (měřeno pohyblivým
a stálým dotykem a neurografií) se u n. ulnaris a n' medianus neupravilo v žádném pří-
padě k normě, ve 43-47 o/o zbýva|a v autonomniz6ně taktilní anestesie a v 95-100 }.
zustala snížená rychlost sensitivního vedení (Stejskal a Kredba 1978). Můžeme si za-
pamatovat, že pouze u 50 ii Sutur dosáhneme výsledku, který odpovídá 50 o/o normál-
níhcr stavu hybnosti a citlivosti.

Yýsledky mikrochirurgických postupů

Nelze je ještě definitivně hodnotit. B1p:s*s:Éb"iisjp_xt-'"y:-1x*vj9- 1ež 80}.ní
r?Ene:?:9*g-l:!:gť"-|9:9*Šn1*L\_9].-n"nĚlffóŽffi_iššlip-9{álě.ú -"elrs"qiiqr'
rle'vri á ÉěŘ'iěňóiít_amÉ"uue*z-2p.sg'*r D oknc l97 6, M onb all'iu
1976). Srovnávací studie klasických sutur a mikrochirurgie svědčí ve prospěch noqých
postupů. Haf tek (I97 6) u Sestavy l27 sutur dosáhl klasickým postupem dobrého výsledku
u 34,5 o7!, u operovaných moderním způsobem u75o/o. Usbeck (1976) po 40 mikro-
transplantacích zjistil dobrý výsledek až v 87 ||. Podobné výsledky má Millesi (1975)'

shrnující 10ti1eté zkušenosti a Samii a Wagner (1975) po 306 operacích. Dokladem úspě-
chu nových metod je rovněž úbytek ortopedických náhradních operací (Nigst 1975).

Jak bývá obvyklé při nových metodách, nastává po počátečním překonání nedůvěry
nekritické nadšení, a teprve po čase 1'e nový postup přiměřeně využivána hodnocen. Naše
zkušenosti rovněž nejsou dostatečné. Přesto LzeÍici, že mikrochirurgie s moderně poja-
tými autotransplantáty (i když zdaleka neřeší všechny problémy poranění nervů) ote-
vírá nové optimistické a před lety netušené možnosti.
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N. FACIALIS (N. VII.) (obr. 69, 70)

Anatomicky nepatří. mezi ;p!ai]gi'.'J1eIJ_Y, je r,šak často zraňovaným nervenr,
umožnil získat největší zkušenosti se zkříženou anastomosou u člověka a je příkladem
významu mikrochirurgie. Uvádíme proto informační údaje.

Nerv má 3 úseky: -Ljqr*:e*4"!li,2'p}'t_?-T''_qgYý^"(-.:-*3[:-9*gtit)' i'tgLt11i.
odkazujeme na učebnice. Pro r'znik s-vnkines a nrikrochirrrrgii je významná vnitřní toptl-
grafie nervu (obr.69). V přei'áŽné délce nervu jsou axony pro jednotlivé větve ve fas-
ciklech promíšery'. Po spojení nervu ploto docházi k ie|ich překříŽení a výsledné synki-
qglq' $!_ojgnl pe1iferních 'v-ětví přináší lepší výsledky. Fři poranění v úseku l. a 2. dojde
k ochrnutí poloviny obličeje, funkce bubínku, poruše chuti a sekrece. Po výstupu z pr'-
ramidy a foramen stylomastoideum dochází jen k motorickým příznakům.

I( intrakraniálnímu poranění dcrchází nejčastěji při odstraňování neurinomu
n. VIII. Při klasických radikálních operacích se podařilo nerv zachovat jen výjimečně'
Včasná diagnosa malých tumoru a nrikrochirurgie dovolují nerv uchránit. V pyramidě
nerv trpí při zlomeninách base a při nejčastějších netraumatických Beilových obrnáclr'
V perifernírn prťrběhu bývá poškozen při poranění obličeje a operacích příušní žláz1''
operačně větve přerušujeme při blefarospasmu. Hemispqsmus je moderně řešen mikr,-'r-

chirurgickou operací V mostomozečkovém koutu'
Topickou diagnosu a stupeň poranění stanovíme vyšetřením chuti (elektro-

gustonretrie), sekreční činncsti, funkce bubínku (m. stapedius) a E.\ÍG (stimulační)
mimického svaistva. Po úplném přerušení nervu přetrvává elektrická dráždivost ieště
96-12o hodin (ŠÁor2il |963).

Vedle kosmetického defektu je lagoftalmus hlavním důvodenr k indikaci reinervace
obličeje. Schopnost reinervace mimického svalstva přetrvává podstatně déle než u kos-
terního svalstr'a. Jsou popisovánv úspěch,v i po 5-21 letech (Snitlt |972).

ope.racg, !n1r'a\rgn!álpi.přiryší nejigpší r'ýsledky přímé spojení. Výsledky jstru

lepší než po zkřížených anastomosách. Spojení se nám podařiio ojediněle lepením plas-
mou' Mikrochirurgie k tomuto 1,ýkonu dár,á nejlepší podmínky. Je popisována nejen
obnova mimiky, ale i chuťové a sekreční činnosti (Ztouiik a spol. l976). Úspěch suturv je
dokladem regenerační sclropnosti kcřenťl, která zůstává zachovás,a. spojínre{i je co
nejdříve a míšní (kmenové) buňk1' nedegenerují (str. 54). v pyramidě je indikováno
otologické ošetření. Při neutraumatické etioiogii není nrezi zastánci operačního a konser-
vativního postupu zcela rozhod nuta ('Černý a spol . 197 6). I při traumatech budeme spí še

konservativní a vyčkáme alespori 6 měsíců do začátku Spontánní úpravy. Pji.pje.rušeqí
na periferii je 1ás1doy sprcjen! k*q!. i hlavních l.ětr,:í. Klasicky je spojíme plas-
mou, nejlépe mikrochirurgickv. Defekt překleneme autotlansplantátem z n. suralis. ]']9
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Obr. 69. N. facialis.
rs a) I{aždý fascikl kmene obsahuje vlákna pro vš'^chny větve.
iÁ Q Šipag - zkřižená anastomosa s ciruhostrann'vm n. faciaiis autotransp1antátem z n. suralis.
(Smirh 1972.)

n. Vll

/__,,/

r. descendens

obr. 70. Zkřížená anastomosa. Centrální pahýl n. hypoglossus
ochrnutý distální pahýl n. facialis (n. VII, světle). R. descendens

150 inervaci jazyka. a) Příprava. ó) Výsledek.
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ZkÍižená anastomosa (str. 139). Při neúspěchu přímého spojení provádíme
zkříženou heterotopní reinervaci jiným nervem, který zcela nebo částečně obětujéme.
Nejčastěji se dělá anastomosa s n. hypoglgssus (n. xII. _ n. VII.)nebo s n. accessorius
(n. xt. - n. vÍl.;, vžácně s n' phrenicus (Malec a Mašín 1970). První priňásí riejtepší vý-
sledky, dávlíme jí přednost. Nervy spojujeme blízko výstupu n. facialis z foramen stylo-
nr_astoideum (obr. 70)' Podle našich kvantitativních studií přibližně Sta anastomos do-
chází k dobré periferní reinervaci. Qbnov'í se tonus obličeje a YÍatise {o a{j pshyb'
EMG (vyjma horní větve) je stejně bohatá interferenčď křivka jako na zdtavé straně.

$-nkční 'výďe{ky přesto nejsou uspokojivé. Cent_rální přestavba je jen zcela nepatrná
(Skorpil a Zaěřina 1963). Hyůn_o*-qb'Li-c,'._e;gy_É'tl.p_jyp_19!va se dgic t-qB' Že-ogeloJ_egy-_t$!|p.i9

o původní funkci' tj. tlačí jazyknapatro: Při pohybu jazykadocbázívždy k mimovolnímu
stahu obličeje. Diferencovaná činnost mezi jednotlivými větvemi není pro aberantní
regeneraci možná. Mimovolní emocionální mimika se neobnoví nikdy. Poněkud lepší
výsledky centrální přestavby jsou u mladších a intensivně cvičících jedinců.

Symetrická anastomosa. Novou možnost podpůrné reinervace n. facialis při-
nesly mikrochirurgické a autotransplantační metody. qr$9!o -sn9čiYá v symetrické iner-
vaci z druhostranného nervu (Smith 1972). obětuie s_e čá91 p"_g!ferníc! vltyí zdtavé
stoaáy. Pomocí nervového autotransplantátu z' i. suralis s. 

''ápoji 
na odpovídající větev

(plexus) na denervované straně (obr. 69). Přináší dobré výsledky, zřejmě proto' že jde
o symetrickou, stejnou funkci. Hlavní limitující faktor zkiiže# inervace, tj. nedokonalá
centrální přestavba, se zde neuplatní.

Závěr. Kde není možná reinervace n. facialis, jsou indikovány plastické závěsné
operace' Pokrok mikrochirurgie by mělvést k tomu, aby počet zkÍížených nevyhovujících
anastomos a nefunkčních plastik byl omezen na minimum.

plcntót

lem z n. suralis.

zi'j) napoien na
t k částečné re-
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N. ACCESSORIUS (N. XI. " Cr-r) (obr. 71, 72,73, 98)

R externus (lateralis) je motorická r'ětev obsahující vlákna ze spinální části nerr-u
C, '.Z lební base vystupuje laterálně gd 1l. jugularis interna, částečně proráži m. Ster-
nocleidomastoideus (múže běžet i nad ním) a přes horní část trigonum colli iaterale se-
stupuje 4o !L!rypsa1,]-q. Na krku je kr-vt pouze podkožim,m. platysma a povrchní krční
fascií. Spolu s cerr'ikálním}1"*.* ineri-uje kývač a m. trapezius. N. XI. inervuje převážně
}rorní třetinu trapeziu, cervikální plexus jeho střední a dolní část (Muruellthater 1969';.

Poranění. Podle literatvy (Seddon 1972) i našich zkušeností je n. XI. skoro
rýhradně z1aňov{n rukou chirurga (str. 10'1. Ze 7 sledovaných se jednou jednalo o střepi*
nové poranění u muže. U 6 mladých žen šlo o typické iatrogenní poranění, způsobené při

@ h|ovové nervy

motorické

sympotickó v|ókno

i h|uboké krční svolstvo

Obr. 72. Iatroger
n. accessoriu-r :r.
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diagnostické exstirpaci krčních a podčeiistních uzlin. Nerv bývá zhmožděn' vzat do Stehu'
přeříznut i excidován (obr. 72 . Ti'pické je současné poranění cervikálního p.lexu'

Příznaky. Ani jecino poranění nebvlo indikováno k výkonu dříve než za několik
měsíců aŽádné s diagnosou lése n. xI. Při poranění na lební basi bývá postižen n. glos-
sopharyngeus a n. vagus. Vzniká Siebenmannriv syndronr. Je postižen jak kývač, tak

lrorní část m. trapezius. Při t1'pickénr iatrogenním poranění bývá kývač ušetřen

{obr. 73). Rameno je skleslé, je oslabeno jelro zvedání proti odporu. Porušená fixace
částečně odstár'ající lopatky někdy brání abdukci paže nad 60'' Pohyb individuálně kom-
pensují ostatní fixátory lopatky. Ušlechtilá kontura šíje je vymizelá pro atrofii horního
okraje trapeziu. Při současném poranění cervikálního plexu je typicky vychudlá nad-
klí(\ová jamka. Průkaz úplného přerušení n. XI' je i EMG obtížný. V m' trapezius zjis-
tíme stopy volní činnosti i M odpověď. Bývají vedeny cervikálním plexem. Proto se

mylně stanovuje neúplný denervační svndrom, hiedá se jiná diagnosa a neindikuje se
revise nervu. Již p9uhé denervační fibrilace v horní části m. trapezius po poranění krku
by qěly vést k včasné indikaci revise n. XI.

Indikace. Po výkonu na krku (exstirpace uziin) s nejasnou poruchou hybnosti kon-
četiny a lopatky je indikována okamŽitá revise n. accessorius a cervikálního event. bra-
chiá]ního plexu' operaění přístupy a výkony viz s.252. Při okamžité revisi zjistíme
rozsah poranění n. XI. i cervikálního plexu.

Výsledky. Výsledky r'časného spojení čistě motorického n. XI. lsou velmi dobré
Seddou I9i2) apředejdeme také typickým vleklým soudním jednáním o náhradu škody.

Při odložené apozdni revisi tenký nerv v jizevnatých tkáních nevypreparujeme a obtížně
zjistíme rozsah poruchy. Spojit nerv za 9 měsícu po iatrogenním poranění při odstranění
toxoplasmatické uzliny Se nám podařilo s relativně dobrým výsledkem jen jednou. Při
neúspěchu reinervace a omezení abdukce končetiny je doporučena fixace lopatky fas-
ciální snrvčkou dle Hendryho (Seddon 1972\. 153



N, XI.

s 113

PLEXUS
CERVIC.

obr. 73. Následky poranění n. XI' na krku.
a) Schéma poranění vpravo: atrofie horní li3 m. trapezius, šipky - skleslé rameno' vnitřní

rotace úhlu lopatky pro převahu plexus cervicalis (dolní 2l3) m. trapezius) a n. dorsalis sca-
pulae: .Z - m. levator scapulae, 2 - m. rhomboideus major.

b,crd)Příznaky u poraněnézobr' 72. Šipky - atrofie m. trapezius, pokles ramene, vy-
chudnutí nadklíčkové iamky, omezení abdukce.
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PLEXUS CERVICALIS (C1-4) (obr. 71)

Tvoří jej rr. ventrales Cr_a. Ležína m. scalenus medius a m. levator scapulae'
překrývá jej lamina praevertebralis krční fascie a kývač. Vytváří četné vnitřní spojky
i spojky s okolními nervy (ansa cervicalis superficialis) ansa n. hypoglossi) a s brachiálnírn
piexem' Jsou zvlášť vyvinuty u prefixovaného brachiálního plexu (C.-l). Vydává se nsi-
tivní větve 

' 
z nichž nejdůležitější jsou nn. supraclaviculares mediales, intermedii a la-

terales (C._o). Vystupují za zadním okrajem kývače a povrchně pod m. platysma jdou

vějířovitě přes nad"klíčkovou jamku. Inervují krk, horní část hrrrdníkuažk prsním bra-
davkám a raÍneno po akrornion a k zadnínru okraji m. deltoideus (obr. 53, 74, 77, 78,
85). Mgqo_1ické krátké větr'ičky inervují hluboké svalstvo krku účastnící se na flekčních
a rotačních pohybectrr. Spcluúčastní se na inervaci $retg (hiavní inervace z n. XI),

'6ta'

m. levator scaoulae (spolu s n. dorsalis scaprilae), gascg$nggglius-aante;lq (s bra-
íllf .rcletČř'\.
EEi_álním plexem)á hlavně vysílá rr. trapezii převážně k do1ním-2É.ffii14;i(Mumen-
thaler, 1969), (obr. 73). N. pltxi"q*"*GJ i-"'"-L.é*j-**{"o_*s:**s1v''qg1-99i1''ikq!níh9
ptrexu. obsahuje pÍevážně motorická vlákna pro bránici a méně sensitivních vláken pro
perikard, bránici a část mediastinální a kostální pleury. LeŽí na m. scaienus anterior
a do hrudníku probíhá mezi a. a v. subclavia za sternoklavikulárním skloubením (obr. 71,
78). Začátek je značně variabilní a četné spojky mohou hrát význarnnou kompensační
roli při poranění brachiálního plexu (str. 180,183).

Poranění. ZavÍené isolované poranění plexu je výjimečné. Častěii se vyskytuje
při těžkém supraklavikulárním trakčním poranění brachiálního p1exu (obr. 78, B5).

Paresa bránice a porucha čití v Cs_+ svědčí pro postižení rr' ventrales) event. vytržení
kořenů z míchy (str. 172)' Jednostranné poranění n. phrenicus nebývá terapeutickým
pr'oblémem. Yátžným diagnostickým i léčebným problémem nruže být jeho poporodní
piegie. otevřené poranění plexu je rovněž vzácné. Nebývá lokalisováno jen na krční
piexus, postihu'e nn. vagus) hypoglossus, accessoritrs, supraklavikulární větve bra-
chiálního plexu a ohrožuje pacienta na životě poraněním velkých cév. Jen jednou jsme
viděli střelné střepinové poranění postihující povrchní části krku s přerušením nn.
supraclaviculares' rr. trapezii, n. XI. a n. dorsalis scapulae. Nejčastěji dochází k iatro-
gennímu poranění plexu spolu s n' XI. při odstraňování krčních uzlin. Sensitivní nn.
supraclaviculares bývají ušetřeny. Zptavidla jsou postiženy rr. musculares pro hluboké
krční svalstvo' rr. trapezii a též spojky do brachiálního plexu.

Příznaky. Jsou ještě těžší, než bylo popsáno u n. XI' od plegie n. XI. se liší v tom,
že jsou postiženy převážně dolru 2l3 m. trapezius (Schaafsma 1970) (obr. 73). Při
pohybu se otj alata, což se zaměňuje za p|egli m. Serratus anterior při lési
n. thoracicusloiiEffi ího svalstva (rr. musculares)jenadklíčkovájamka-qá- 155



obr. 74. Poraněni cerr'ikálníiio p}exu.
a) 5 let po exstirpaci uzii:r1' na krku

a pcr opakované bezúspěšné retisi. Sip-
ka vpadnutí nadklíčkor_é iamki'.
omezení abdukce'

&, c) Střepinové poraněni Cer\'iká}-
ního plexu, n. XI a n. dorsa1is scapulae.
Š;pna _ atrofie m. lrapeziu. a iizr':.
Přerttšoaaná črira - porucha čití. Ab_
dukce nemožná. Y zpažer'i předpaŽením'

bc
padně vpadlá (obr.74). Při poranění spojek do braclriálního plexu Se u prefixovaného
1Ť!ťiÉ]cffi]ffi'aky postižení horních kořenů plexu (Erb-Duchenne) a,zhoršuje se
hybnost ramene.

Indikace. ZavÍená poranění revidujeme pouze pro Současné poranění brachiál-
ního plexu (str. l83). Iatrogenní poranění indikujemekokamŽitérevisi. operaění pří-
stupy a výkony viz str" 253.

Výsledky operací krčního plexu jsou neuspokoiivé' Při odloŽených nebo pozdních
operacích se v jizvách nezdaří preparace větví p1exu. Technické moŽnosti mikrochirurgie
využijeme pouze při včasné indikaci. Relativní klinická úprava je zpusobena kompen-
sačními mechanismy.
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PLEXUS BRACHIALIS (C1_;-TH1_')

Úvoo

Poranění' pažní pleteně j9"--l9j9-l_9-žJŠDÍ-c-g=*.Ťnlpg;g[ggí-gqr-'fuu!gb- $eryů vůbec'
Dochází k němu převážně u mladých mužú alg{e k těžké invaliditě,rovnající se (491o
ztrátě horní.Iglj:tlly'věnuje se mu proto celosvětově značné úsilí. Roku 1827 pato-
logičtí anatomové Flaubert a 1898 Aperta poprvé popsali vytrženi kořenů plexu z míchy.
Duchenne t. 1872 a Erb r. 1874 horní typ lése plexu a Klumpke r. 1885 a paní Dejerine-
-Klumpke r. 1908 kompletní a dolní typ. Frazier a Skilern r. 1911 poprvé ověřili vytržení
kořenů při laminektomi (Taylor 1962). od té doby bylo poranění věnováno nepřehledně
klinických i experimentálních prací. Přes značný pokrok nejsou patogenese a zejména
diagnosa a léčení uspokojivě vyřešeny. Uvádíme pouze stručnou informaci, která zároveň
zahrnujevýsledkyvíce než desetiletého rozboru 108 poraněných (Zvěřina a Šhorpil L968,
1969, Zvěřina l972a,b,I973, Zvěřina a Kredbc 1977a,b, Zzlěřina 1978a, b).

Anatomie a funkce

Anatomická a funkční složitost kořenů a brachiálniho plexu se vymyká možnostem
krátkého popisu. Plexy sc dělí na řadu skupin a podskupin (Kerr l9I8' Houelacque 7927,
Lurje 1968). Usp_oiádá-1! {"lq|\'lt] pltxr,_l'je- eno*1mne st9.!i1ý-(out.75). PÍi speciálním lé-
čení musíme přihlížet ke všem složitým konkrétním variantám, kterými poranění jsou. Pro
běžnou praxi uvádíme pouze schéma (obr. 76)'

Pažní pleteň vytvářejí spinální kořeny a rr' ventraies Cs-Thr. Spojka z Cl Se

r_yskytuje v 62oo (prefixovaný týp), póuze kořen Cl ve 30 '',, a slabá spojka do nižšího
plexu se silnou Thz (postfixovaný typ) v 7 o 

o (Kerr l918). Podie vztahu keklíčku azhle-
diska funkce i poranění rozdělujeme plexus na nadklíčkovou apodklíčkovou část.

L,.33;s'!'ga$'glav-icularis. obsahuje primární svazky (trunci). Z rr. ventrales
Cs,o vzniká horní svazek (t1u11cu_9- _supe1i.9_1), '-Ql._tŤ_"jg_t-.!-Y3!9'k__(truncusmedius) a z Ca' Th' dolní .qY_a?st*(Lr-uÍ1g]i!*_"!!íe'ri__o;). KaŽdý primární svazek
se dělí na krátké přední (anterior) a zadni (posterior) větve. Jejich spojením vznikají se_
kundární svazky.

;ig. iobsahuje sekundární svazky (fasciculiuli). Jsou uloženy
pod úponovou částí m. pectoralis minor. označujeme je podle toho, jak obenrykají
a. axillaris. Zevní svazek (fasciculus lateralis) vzniká Z Cs,s,l avydává n. muscu-
Eařfiiffi.(Cr-;) a radix lateralis n. mediani (Cr-:). Vnitřní svazek (fasciculus
medialis) vzniká z Cs, Th1 avydává radix medialis n. mediani (Cs, Thr), n. ulnaris (Ca,
Thr) a sensitivní n. cut. brachii medialis (Thr) a n' cut. antebrachii medialis (Cs). 15Ť



cs{ obr. 75. Vnitřní fasciku-
lární struktura brachiál-

\ ního plexu. (Kerr 1918.)
L n. musculocut

J

L^. ,oa'ott.

I

I n ."dionu,
Í

..{

.'i

"{

obr. 76. Zjeďr.c
brachiálního plexu.

inervuje m. latissir
axillaris a n. radialil. ' .t\. cutaneL
ního mediálního sr
je inervovrína též
z interkostálních r
všech kořenů plex

N. cut. anr
po vnitřní straně
do podkoží a dělí
jako autotransplan

Motorické fu
(tab. B, obr. 24).
popisy (str. 168, ot

Někteří popisují. ž

Jiní pro C7 vyhrazu
Sunderland 19i2'..
na typu plexu 'Z'-

Sympatická :

I

J n. ulnor s

Zadní svazek (fasciculus posterioÍ) vzniká z C5*Th1 a vydává n. axillaris (Cs-l)
a n. radialis (C'-Th').

V supraklavikulární části plexus (kořeny a primární svazky) udrŽuje
kořenové uspořádání. Při poranění má sensitivní a motorická porucha kořenový, seg-
mentální charakter. odstuprrjí zde další motodcké větve. Podle jejich poruchy (zejména
po EMG vyšetření) usuzu1'eme na supraklavikulární poÍanění plexu (tab. B' 9). od-
kazujeme na Janda (1957), Chusid a McDonald (1967), Goodgold (1974). N. phrenicus
(C.-') patří do cervikálního plexu. Při poranění brachiálního plexu hraje významnou roli
v dechové Synkinese (str. 180) a při zvláštní inervaci bicepsu (str. 183). P' a*resa bránice je

vzácný, ale spolehlivý příznak supraklavikulárního kořenového poranění. Rr. muscu-
lares inervujítnrm. s.caleni "11j.]ry''l, W (Cs,o) inervuje
mm. rhomboidei a-částečně rn levator scapulae.},ltbe{a.J9r1..-,,l9,']g"s. (Cs_r) iner-
vuje m. serratus anterior. Nerv může být poraněň samostatně ná laterální_straně hrud-
níku při axile. $',*sg;13.19jp*Y-1?Iis (Cl_u) inervuje m. supraspinatus a infraspinatrrs.
N. subcl4vius (C. 

") ide Ř m._ subclavius. Asi v 20 a/o anastomosuie s n. phrenicus.
-i*:ffi-x-*r\ J'wl '

I-*P*e-ffi léŘš;fo#glx *k tc r al i s (C' _ Th') inerwje m. pectoralis minor a major.

ry!:*Č'ďq'*!.9jjg.:!s-p'elg..j9g.9go:_*1 3*9:,g, s_t919á|1í a abdominální
re;--T.řG;dd,n i ÓŽ)lrtiliiÉěT Effir;Ěiřě;ilóffiiiřwáÍu ié fiří poianěniiíiffi
ňic€_afiiéžité- Pró kďřěnové zásobení C,_Thr je jakýmsi zmenšeným obrazem stavu
celého plexu.

V infraklavikulární části (sekundární svazky) ztrácí plexus segmentální

uspořádání. Je to způsobeno embryogenetickou tvorbou končetiny a dělením na přcdní
a zadní vétve (Schaafsma L970, Carpenter 1976). Při infraklavikulárním poranění proto

nemají motorické a kožní výpadové jevy kořenový charakter abltží se obrazu poranění

ve(ých nervů. Z fasciculus posterior odstupuje n. subscapularis (c5-' a inerwje
158 drobnými větvemi m. subscapularis a m. teres major. N. thoracodorsalis (Ce-r)

Tr{
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obr. 76. Zjednodušené schéma
brachiálního plexu.

PARS SU PRACLAVICULARIS PRlMÁRNt, KoŘENY

I 
svnzrv 

i

PARS INFRACLAVICULARIS

sEKUNDÁRNÍ
SVAZKY 

,:

n. oxilorí

n. mediáiius

n. ulnorTi n. subscopuloris
(m. subscopuloris)
(m. teres moj.)

ň. thorocodorsolis
(m. lotiss. dors,)
(m. teres moj.)

n. intercostobrochiolis (T2-3)

inervuje m. latissimus dorsi a část m. teres major. Při jejich isolované parese spolu s n.
axillaris a n. radialis můžeme usuzovat na infraklavikulární poranění plexu.ff N. cutaneus brachii medialis (Thr,z) (obr.53, 76,77).Yznikáze sekundár-
ního mediálního svazku a inervuje vnitřní azadni plochu paže až k lokti. Tato část paže
je inervovrína též mimo brachiální plexus cestou n. intercostobrachialis (Thz,s)
z interkostálních nervů (str. 219). To má zásadní diagnostický význam. Při vytržení
všech kořenů plexu (kompletní typ) Zde bývá čití zachováno (obt.77,83).

N. cut. antebrachii medialis (C', Tht) (obr. 53,'16). Sestupuje pod fascií
po vnitřní straně paže podél n. medianus nad loket. Spolu s v. basilica zde proráží
do podkoží a dělí se na r. ulnaris a r. anterior. Inerr,'uje část předloktí. Je používán
jako autotransplantát (str. I24).

Motorické funkce kořenů Cr_Th' e primárních svazků ukazují popisy (str. 168)
(tab. 8, obr. 24). Sensitivní funkce (areae radiculares,.dermatomy c5-Th1) ukazují
popisy (str. 168, obr. 77). Podle poruchy čití nemůžeme přesně určit poraněný kořen.
Někteří popisují, že Co nedosabuje až na ruku a v oblasti palce je již dermatom Cz.
Jiní pro C1vyhrazujíoblast prostředníku. Údaje se liší u základních autorů (Seddon 1972,
Sunderland 1972). Tento rozpor nelze obecně rozhodnout, protože závisí individuálně
na typu plexu (Zzlěřina I978a).

Sympatická inervace (obr. 78, 86). Sympatická inervace (vasomotorická, pilo- 159
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obr. 77. Sensitivní funkce kořenů plexu a obrazy jejich poruch.
a) obvykle udávané areae radiculares. (Viz též obr.26.)
b) Areae radiculares podle Sttnderlarda (1972).

) Šedě _ rozsah anestesie při hornín, středrtínt (C7) a dolním rypll supraklavikulárního po_
ranění plexu.

c7) Anestesie při kompletním typu a poranění ceruikrilního plextt. Axilu a vnitřní stranu paže
Q2-3) inervuje nejen n. cut. brachii med. z plexus brachialis, ale i n. intercostobrachialis z nn.
intercostales.

e) Častý obraz anestesie při kompletním typu s částečnou úprar'ou čití na paži. (c, d' e - podle
našich zkušeností a Seddotta 1972.)
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KGR
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}- pr-egongliovó'vlól<nc

postgongliovó vlókno

obr. 78. Schéma sympatické inervace hlar'y a horní končetiny (ř1K). Porucha při komp1etním
typu poranění plexu.

d Šípka k praxénu o&rt - Hornerův s}'ndrom'
b) Plnri čdra - anestesie' přerttšoaatri c'ara hypestesie (postižen téŽ cerviká1ní plexus).

Schéma: Zahnutci šipka _- pregangliová vlákna pro krční sympatikus (hlava a HI{) přicházejl
pouze kořeny T1-2 (CB). Při je)ich poranění (kompletní nebo dolní typ) dojde k desympatisaci
poloviny hlavy a HK. Pť'erušolanri xodorot,nri šipka - do plexu a Ií1( přicházejí teprl'e post-
gangiiová vlákna. Distá1:í poranění plexu r'ede k' desympatisaci pouze 

'na 
HI{.

'I

motorická funkce, pocení' termoregulace' inervace'm. tarsalis a m. dilatator pupillae)

:" ag *t-qJ$-*!q. WWtJ,h+4-tÉ-
'lrlleČne 

Us) cestou rr. cornmunlcantes alb] \pregangllova vlakna)' leprve z krcnlno
tuffir
Symbatiku'Se dostávají rr' communicantes grisei (postgangliová vlákna) k cévám a do
plexu. Inervace je složitá. I'lezi kořen}-Th,_, bývá funkčně dúleŽitý Kuntzův nerv
(Pick 1970' Sunderland 1972, Carpenter 1'976). Porucha Sympatické inervace, projevující '*.

se zeiména Hornerovým, Claude-Bernardovým syndromem (miosis, ptosis 1L
a enoftalmus), je dťrležitým topickýnr a prognostickým příznakem. Při bezvědomí však 161
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Tab. 8. Plegie po postižení různých kořenů při supraklavikulárním poranění plexu. (Podle Seddona, 1972)
a našich zkušeností)

Kompletní typ

Horní typ Střední typ Dolní typ

t-
(Bránice)

1!
i

I

TC8C7c5 c6

(Rhomboides)

(Serratus anterior)

Pectoralis major
(pars clavicularis)

Deltoides

Biceps

Brachíďis

Brachioradiďis

Extensor carpi
raďalis longus

Pronator teres

Flexor carpi
raďďis

<-

Obr. 79. .N'l.echan

a) Poranění i
ó) Poranění d
c) Periferní r:l
d) Centrá1ni :

Štpay - směr tah:
spinale, o oL'ra

může vést k mt]r
vznikne pro rela

Přítomnost kn_e

Dělení poraněr

Podle patot

tJgš*lí':Lrs*
z michy. Patří se

Triceps

Teres maior

Latissimus
dorsi

Pcctoralis
major
(pars sternalis)

Pectoralis major
(pars abdominalis)

Všechny svaiy r Všechny flexory na
na dorsu přeďoktí přeďoktí výma pron.
r,ryjma extensor teres a flexor carpi rad.
c. rad. long.

Flexor carpi
ulnaris

l Drobné svďy ruky
I

(V závorce méně často postižené svďy)

r62



= Se,1dona,1972)

clni t]'p

T1
_-l

iexory na
r1-ima pron.
soÍ carpi rad.

obr. 79. Mechanismus trakčního poranění plexu a vytržení kořenů z míchy.
a) Poranění horních kořenů.
ó) Poranění dolních kořenů.
c) Periferní mechanismus.
d) Centrální mechanismus. (Sunderlattd 1972.)

Š4ny - směr tahu, d durální vak,/r - vyttžená fila radicularia, M - mícha, GS - ganglion

spinale, o - obratel, s - suicus n. spinalis.

může vést k mylnému podezření na intrakraniální krvácení a k indikaci návrtu. Podezření
vznikne pro relativně rozšířenou zornici na druhé straně než )e ochrnutá končetina.

Přítomnost krve v likvoru z vyttŽených radikulárních cév podezření ještě zesílí.

Dělení poranění plexu

Podle patofysiologie a klinického průběhu dělíme poranění na 1: !?Y!_e!f supra_

ttqyis"tqr"í '"Pq.*. 
'ýzniká trakčním mechgnism9m a jsou při něm v'ffiŘ-ořtny

"TÍ&!]EiříffiTporod'n! 
obrny. z_-Zqy*.5j*l\l*y5lá'"i p_.s":q1. le vzácné, 163
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obr. 80. ísolované \'vtržení motorickí-ch a sensitir--
ních kořenů.

o) Vytržení motorického kořene C5 (vpředu)
a sensitir.ního koi'ene C6 (vzadu).,&í - dorsální plo-
cha míchy při revizi pro neztišitelné boiesti, /r - fila
radicularia tvořící kořeny' r/ - r,nitřní plocha otevře-
ného iluráiního vaku.

ó) PMG ukazuje patologické pseudoc5'sty, i když
byly r'ytrženv pouze poloviny kořenu.

c) Horní typ paresy plexu s částečně zachovanou
hybnosti r' rrmeni a flerí r' loktí. Čar'Á.lt'all"' hranice
hypestesie.

vzniká přímým tlakem při luxacích ramene. Kořeny neisou vytrhávány. 3. otevřené
p..9l-agg9j-.pl9_{_rr. Tímto dělením (Schaafsma Í970, Seddon 7972, Leffert 1974) do jisté
míry odpadá spekulativní a nereálné lokalisování lése pouze die schémat plextr' jak je
většinou provádějí neurologické práce (Triunfaz, 1953, Bulcke a Donck 1965, Chusid
a McDonald 1967). Pro účely rekonstrukční chirurgie odkazujeme na detailní číselné
dělení (Millesi a spal. |973).

ZAVŘ'ENÉ sUE RAKE AVIK{JLÁRNÍ PORANĚxÍ 
\

' .Je 1tl1xTs,geF]gl] -\].''-ryqLg}r-j9*sg-":l9g.-h:*Í._gŤ-'-.*:*-!,"!-:*r:g+j koigpů
iz míchy. To je základní patogenetický 

1o1''''''''''''''''d'il, 
k'terýn1.se |!!icc poranění ostatníclr nervů.

Projevuje Se v rozdílrrých klinických přiznácicll,'al'ágrióóiičŘl;čh'piištiipéctr'i_ňóžnostech
Iéčby. Ze všech poranšq1.el:::tlgŠEŤ.^!gl=Y. Vvskytu|e se r'íce než v 90 oo u mladých

161 mužů v produktivní* véť.iToTé* 30 i.t. Nejčastější příčinou jsou nrotocyklové havárie,
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obr. 81. Přehled patologických změn na kořenech
a primárních sr'azcích při trakčním supraklavikulár-
ním poranění plexu.
í - Normální kořen.
9 - Isolované vytržení předního koi'ene. Intra-
foraminová degenerace motorických viáken' (De-
nervační fibrilace (d. f.) v končetinovém a šíior'ém
svalstvu.)
3 - Isoiované vytržení zadního kořene. Pregangliové
poranění se zachovanou funkcí spinálního gang1ia.

iAnestesie, ale histamino''.á reakce i NAP zacho-
i'ané.)
4 - Vytržení obou kořenů. Intraíoraminová de-
generace rnotorických vláken. (V končetinovém i ší-
jovém sr'alstvu d. f.) Pregangliové poranění se za-
chovanou funkcí g. spinale. (Ánestesie, aie histami-
nová reakce i NAP zachované.) R.egenerace a srrtura
nemožné.
5 Distální extraforaminové, postgangliol'é po-
ranění. Degenerace motorických i sensitivních vlá-
ken. (V končetinovém sr'alstvu d. f., v šíior'ém ne-
přítomny. Histaminová reakce a NAP ner.'ýbavné.)
Úprava možná po sutuře nebo spontánně dle stupně
poranění.
6 - I(ombinor'ané intraforaminové, pregangiiové
a extraforaminor'é, postgangiior'é porairění. (Nálezy
stejné iako u č. 5, dále d. f. v šíjovém svaistvu.) Su-
tura zbytečná.
7 Yzácný výhřez míchy po vytržení kořene (viz
obr. 96). I/pra,o-o schéma 1'ytržení kořenů v PMG
obraze. (Neodpovídá vŽdy náiezu vlevo. I(onkrétní
obrazy víz obr. 90.)
a - normální odstup kořene, Ď otvor zalepen
arachnoideourc - náznakpseudoc5'sty, d rizně
velká extraspiná1ní pseudocysta' e komprese mí-
chy epidurální intraspinální psertdoc5lstou.
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distó ln
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Wollerovo degeneroce
normólní oxony

pak úÍazy nechráněného chodce. autohavárie, dáie sportovní a rekreačni urazy (lyže,
pády) a pracovní urazy (vtažení krrnčetiny do pásr'|. Niederle (\937) popisoval ojediněié

úrazy. Taylar (t962) sebraljen 90 ověřených případů' Dnes je jejich počet neziistitelný.

U nás docházi ročně k někoiika stům poraněni, z nicbž značné procento zůstává trvale

ochrnuto a pobírá invalidní duchod. Státní rehabilitační ústav Kladruby 1éčí ročně kolene

30 poraněných.

MECHANISMUS A PATOGENESE PORANĚNÍ

Plexus je zraňován trakčním mechanismem. Poranění označujeme přírno jako

trakční poraněni liexu. Zlonrenina klíčku vyskytujíCí Se asi V 25 o 
,, nenipříčinou (obr' 82).

tr u otevřených poranění musíme vyloučit trakční mechanismus a Vytržení kořenů. Do- 165



obr. 82. Vytržení kořene C6 a současné poranění odpor'ídajícího horního primárního svazku
c5-6.

a) PMG ukazuje kraniokaudá1ní ohrrutí pochl'}'po r1'tržení kořene C6. Šipka 2 - zlornenína
klíčku není příčinou poranění plexu'

Q Šipka -1 - svorka nasazená při supraklavikulární revisi na místo současného poranění
svazku C5 o' Šipna 2 osteosynthesa klíčku"

cházik němu úklonem hlavy a nárazem na rameno nebo tahem za končetinu, ti. zvětše-
ním akromio-mastoideální vzdálenosti (Schaafsma 1970)' Podle vzáiemné polohy Se pak
trhají více kořeny C',o (rameno a končetina staženy dolú) nebo C7 (upažení) a do1ní
kořeny Ca, Thr (vzpaženi) nebo všechny kořeny (obr. 79). Á{echanismus je složitý.
Podílí se na něm periferní tah za p1e19s (periferní mechanismus) a intradurální pohyb
složitě ohnutých kořenů a míchy (centrální mechanismtrs) (Nathan a Feuerstein ]'970.
Sunderland I974a, b) (obr. 79). Mohou být vytržena jen některá fila radicularia kořene
(obr. 93). Sousední motorické a sensitivní kořeny mohou být vytrženy obráceně. Mo-
torický vytržen a sensitivní zachován nebo naopak (obr. 80, 81). Trakcí muže dojít k iso-
lovanému poranění kořenů nebo k poranění distáiní části plexu nebo k jejich kombinaci
(obr. 8l, 82). Na složitých dráhách plexu se kombinují neurapraxeJ axonotmese a neuro-
tmese. Nejtěžší je stažení plexu se zachovanými spinálními ganglii až pod klíček (obr. 83)"
Nejméně odolnými a nejčastěji vytrhávanými jsou kořeny při odstupu z míchy. &1o:

t fila radicularia a jsou tenčí než sensitivní, p-roto se_srické kořeny mají menší počet fiIa radicularia a isou tenčí než sensitivní, proto siv'v-
*4&i.'# eaÝJeJ4Éw.* q!+é ) .t

lqy'dÍšiá*1ěii (Fantiš a Slezák 19.67, Schaafsma 1970, Sunderland I974a, I Zrlěřina

Obr. 83. Zac:r
t\ altot ;

jiny. (Patologi:,
Dole' -\:r

nová reakce a ]

běžek (T,1j;'
jsou-ii kořen''
označujeme :ť

lW zrlaittiá'a Kredba I977a, b). obaly nervu jsou pevně spojeny s durálním vakerrr
a tah Se přenáší na jeho nálevkovité vyklentrtí do intervertebrálních otvorú, kde jsou ko-
řeny volně pohyblivé. Pouze horní kořeny Cr,s.o jsou na rozdíl od C:,s, Th, v Sulcus
n. spinalis pevně fixovány k příčným výběžkům. Při trakci Se proto poškozují distálněji

166 a mají-li být vytrženy z michy, musí Se přetrhnout jejich fixace nebo zlomit příčný vý-



f'

::1,]Iního S\'azku

I zlomenina

i:nél'Lo poraněnl

inr-r. tj. ZVětše-
polohv se pak

llŽení) a do]ní
rlus je sloŽitý.
rdurálrrí poh}'b
:trerstei:t I970,
iculzrria kořene
cbráceně. tr'Ítl-

-rŽe dcjít k istl-
jich kombinaci
tnlese a neurLr-
liíček (obr. 83;"

z nlíchy. N{o-
Lí. Droto Se \'\--

'a
4a, b, Zxěřina
.rálním vakeni
r. kde jsou ko-
. Th' v sulcus
lzují distálněji
rrrit příčný vý'-

i:š':,!re
lÝs-;

ý * 
"1&.

lí:
" l-', l

obr. 83. Zact.ovaná funkce ganglion spinale.
lialtoř'e) G gangliové buňk-v nalezené pi'i revisi plexu staŽeného aŽ do nadklíčkor-é kra-

jin-v. (Patologicko_anatomícké odd' ÚVN, barveno hematox-vlinem a eosinem, orig. z'v.250. "')

Dole) Atrofie končetin1' 5 let po Lompletnín-r t1'pu poraněn i, plttú čcíra - anestesie. (Histarr:-
nor'á reakce a NAP normálně vÝbal'né, viz obr' 88")

běŽek (Taylor 1962, Iierbiest 1970, Schaafsna 1970, Sznderland I974b). Podle toho,
jsouJi kořeny a plexus poškozen5,' proximálně nebo distálně od spinálnjho €onglia,
označuieme p9*.Pš*1ékgp.*LLg-1ng1iové nebo postgangliové. .r') 
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KLINICKÉ PRoJEVY

Rozlišujeme l. horní, event. střední, 2' dolní a 3. kompletní typ poranění plexu.
tr'oužíváme jich jako rámcoqých praktických diagnos. Jsou mezi nimi přechody jak bez-
prostředně po úraze, tak v dalším vyvoii. Nejčastěji se vyskytuje kompletní typ (asi 60 %),
pak horní (20-30 oo) a nakonec dolní (10_20 oo). I(ompletní typ často ustupuje
a mění se v dolní.

|| 
Horní tyJ (C,.o _ horní qrimární 9v4zek).-Pqpbeng_e;*Erb:lobr. 7?,BO).

.\lotorickou poruchu charakterisujeme jako ,,dobrá ruka na ochrnutém rameni a paži"
i tab. 8, obr.24). Poraněný není schopen abdukce a zevní rotace paže v rameni a flexe
r: lokti. V chronickém stádiu vzniká epoietový příznak, způsobený subluxačním
postavením paže v rameni (obr. 78, 83, B5). Čití může být porušeno málo. Seddon
,1972) popisuje, že dermatom Cr,u nedosahuje až na ruku a končí u zápésti. Dle našich
nález& většincu na palcovou část ruky zasahuje (obr. B0). Supraklavikulárně může být
otok a patologický palpační nález.

,'Ť qr5l*L:y-gJsffiek)- Zřídka bývá isolovaný. obvykle
se přidáí?T1i&fiffiffiffiiffiu tffi'í-Í'toioričŘa porucha se projéví omezením ex-
t.9ll_9-] !-q$i'-_'cpe'-!'-i rp5*g:-t1 g-m_e?ením ábdukce a vnitřní róiáóď pažé (iá6. s).'Čiti
'b1'lo diskutováno (str' 159, obr. 77)'

{{Dolní typ (Cq' fh=r' -_{^.'l{ p-ti1ár"1i 9v-azek)' Dejerine-Klumpke (obr.77).
\Íotorickou poruchu ct'aiáÉřéiišůjeňe jito ,,oéňrnutá ruka na dobrém rameni a paži"
'tab. 8). odpovídá poranění n. ulnaris a n. medianus se zachovanou pronací a částečnou
flexí v zápěstí (m. pronator teÍes a m. flexor carpi radialis). V chronickém stádiu je
atrofická ruka s trofickými kožďmi změnami, nehty rostou dobře. Čiti je porušeno na
tllnární části ruky včetně prostředníku a na předloktiažk lokti (obr. 77,93). Jsou pří-
znaky z postižení sympatiku (Th',:)' Typický je Hornerův sy, ale nemusí být plně vy-
jádřen' Je špatným prognostickým příznakem a svědčí pro trvalé postižení kořenů. Po-
rucha pregangliových a postgangliových vláken se na končetině projeví ztrátou po-
tivosti a termoÍegulace. Končetina se chor'á poikilothermně a přebírá teplotu okolí.
o poruše Sympatiku nás dokonale informuje KGR (str. l75). Bolesti jsou pravidlem.

li,' l šmpl*" "xg'zty) (obr' 77, 78, 83, 85, 93, 95).
obtaz vyplývá z kombinace předchozích t5lpů. Motorickou poruchu charakteri-

sujeme jako ,,plandající končetina, ochrnutá ruka na ochrnutém rameni". Poraněný je

schopen pouze elevace ramene. Kromě cerr'ikálního plexu a n. XI. (m. trapezius) ie
r,vřazeno všechno svalstvo pažního pletence a horní končetiny. V chronickém stádiu je
:ěžká atrofie (obr. B3). Čiti je vyřazeno až na vnitřní a zadni Stranu paže (n. intercosto-
brachialis Th:,:). Jen výjimečně porucha zasahuje až do axily (obr. 7B). U těžkého po-
ranění může porucha postihovat i krční plexus (obr. 78,85). Příznaky poruchy Sympa-
tiku jsou ještě výrazněji vyjádřeny než u pouhého dolního typu.

Bolesti a fantomové pocity končetiny svědčí pro vytržení kořenů. U malého pro_
centa (většinou po těžkých úiazech a bezvědómi) vznikaji iantomové neztišitelné bolesti
1,,1''žadující speciální léčení (str.250). Většina aktivních mladých poraněných je však překo-

163 nává pomocí medikace a později jen psychoterapie. V různé míře však trvají i desetiletí.
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Tab. 10. Diferenční diagnosa kořenor'ého a distáiního poranění brachiálního plexu

Metodl Kořen
Kořen
:

distální

Spe ci fi cké

PMG

EMG šíje (d. f.)

Histaminová' chladová reakce

NAP (neurogram)

NAP a SCEP

Nespecifické

Likvor (krev)

EMG proximálního svalstva (d. f.

Flornerův syndrom

KGR (Th 1)

Fantomové bolesti

+ přitomnost,positir'ita
nepřítomnósi, negativira

d. f. denervační fibri1ace

DIAGNOSA

orientaění diagnosu Supraklavikulárního poranění plexu s postižením kořenů
stanovíme Snadno dle typické anamnesy) okamžité ztráty citlivosti a hybnosti končetiny,
event. dle fantomových boiestí. Vyšetřením pohybů, reflexů a čití rozlišíme horní, dolní
nebo kompletní typ. I při kompletním typu bude citlivost na vnitřní straně paže zacho-
vána' Najdeme-Ii zllžení zornice (Hornerův sy)' otok nadklíčkové krajiny, poruchu citli-
vosti sahající až na krk (plexus cervicalis) a ztrnulou šíji' je diagnosa skoro jistá. Při
častém bezvědomí nás relativní rozšíření zornic na druhé Straně nesmí vést k záméné
za centrá|ní paresu a k mylné diagnose intrakraniálního krvácení.

Podrobná diagnosa. K indikaci operací, rehabilitační léčby a reálnému ohod-
nocení jejich výsledků je nutná komplexní diagnosa. Jak je orientační diagnosa jedno-
ducha, tak je komplexní diagnosa složitá a dosud nedokonalá. Cílem je ,,zmapovat',
anatomicky i funkčně poranění plexu, určit proběhlou Wallerovu degeneraci i možnost
regenerace (Stanwood a Kraft 1971)' Musíme určit' které motorické a sensitivní kořeny

:I
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obr. 84. Princip EMG šíjového svalstva.
Vpraao: intraforaminové vytržení kořenů z míchy. Černě motorická denervace postihuje jak
r. ventralis, tak r. dorsalis' Denervační fibrilace jsou ve svalslvu HI( i r'šíjovém svalstr.u' Jehlová
eiektroda musí být vpíchnuta při relaxaci šíjového svalstr.a (v poloze na břiše) až ke kosti (m.
multifidus) nebo mezi trny (m. interspinalis cervicis).
Í/letlo: extraforaminové distální poranění p\exu' Černě - motorická denervace postihuje pouze
r. ventralis, tj. svalstvo HI(.

C.,-Th' byly poraněny. Nejdůležitější je diferenční digg.qo'sa 1, koře-4ového (intradurái-
nítrro, intraforaminového, pregangliového) a '?. _d_istii]plho (extradurálního' extraforaml-
nového' postgangliového) poranění plexu. Přehled nejdůležitějších specifických a ne-
specifických metod ukazuje tab. 9, 10.

Poranění motorických kořenů

; 1. EMG šíjového 9yqlstya (obr. 84). Spináiní nerv Se při výstupu z intervertebrál-
níbo otvoru dělí nar. ventral-is (tvořící plexus) p5!5alis-aidoucí do hlubokého šíjovéhc
svalstva. Při intraforaminové lési motorického Rořéffidlehne Wallerově degeneraci
r. ventlalis i r. dorsalis. Denervační fibrilace se objeví jak ve Svalstvu končetiny, tak
v hlubokém šíjovém svalstvu. Při distálním poranění plexu se denervace ob;'eví jen

v končetinovém svalstvu (Zvěřina a Škorpil1968, 1969, Bufalini aPescatori 1969). Vy_ 1?l



Obr. 85. Paresa n. phrenicus.
a) Šipka - plegie bránice vpfavo.
ó) Kompletní typ plegie brachiálniho

p7exl (plná čcira) zasablýicí i do cervikálního
p(exu (čárkoxaně a tečkoc'aně).

šetření se stalo zák|adní metodou (Schaafsrua 1970, Seddon 1972, 1975, Leffert 1974,
Zz;ěř'ina I972b a další). Podle zkušeností s více než 200 vyšetřeními je nejjemnější me-
todou k průkazu intraforaminové lése motorických kořenů. Je citlivější než PMG. Pro-
kazuje nejen anatomické vytržení kořenů, ale i axonotmesi schopnou spontánní re-
generace. Denervační fibrilace v šíjovém Svalstvu nevylučují současné distální postižení
plexu. }.{ejsouJi denervační fibrilace přítomny, jedná se o distální, nejspíše infraklavi-
kulární poranění.

2. Pohyblivost bránice. (obr. B5). Vyšetříme ji skiaskopicky, event. EMG (eso-
fageální nebo jehlové elektrody). Plegie je vzácný, ale skoro jistý příznak horního (C. 

')nebo kompletního typu (Cs-Th1) s intraforamináiní lésí kořenů'
3. Svalový test a EMG svalstva pažního pletence. Faresa proximálního sval-

stva (mm. rhomboidei, m. Serratus anterior), inervor.'aného supraklavikulárními větvemi,
je pravděpodobnou známkou intraspinálního poranění motorických kořenů.

4. Hornerův' Claude-Bernardův syndrom (obr. 78). Přítomnost syndromu
je typická pro dolní a kompletní typ plegie. Skoro s jistotou svědčí pro intraspinální po-
škození kořene Thr. Má diagnostickou cenu jak z hlediska určení kořene, tak potvrzení
intraspinální lokalisace. Současné extraspinální poranění nevylučuje. Ústup syndromu
(jak je časté) nevylučuje vytržení kořenů z michy. Je řada arratomických a fysiologických

]?2 rnožností Spontánní úpravy funkce.
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obr. 86. I(ožní galvanický reflex
(KGR).

a) Kompletní nebo dolní typ
plegie plexu. (Přerušení kořene T1-
2(C$) Černě plegická končetina.
Nahoře: Spontánní kožní potenciály
a I(GR vyvolaný drážděním zdravého
těLa (šipka). Eferentní sympatické ve-
dení na levé HK vyřazeno. Dole zllezso:

mechanická stimu1ace anestetické kon-
četíny (šipka). Podnět se přenáší afe-
rerrtně a ďoct:'ázi k vyvolání I(GR.
Aferentní vedení domněle zachováno'
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ního vedení.
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místa dráždění. tr(GR přítomen na
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1972a, b.)
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PosTGANoLloVÉ <- PoRANĚNÍ

Wollerovo degeneroce zochovonó vlókno

vymizeló
HlsTAMlNoVÁ REAKCE

zochovonó
normólní

Obr. 87.a, b, c. Diagnosa poranění sensitivních kořenů.
a) Princip pregangliového a postgangliového poranění plexu. Postganglioaé poranění: !7a11e-

ťova degenerace všech (motorických i sensitivních) v1áken v pn. Preganglioxé poraněni (vytržení
kořenů): na anestetické končetině jsou v pz zachována aferentní vlákna spojená s pseudounipolár-
ními buňkami GS.
GS-ganglionspinale's_sensitivníkořenav1ákna,m-motorickýkořenavlákna,pn-peri-
ferní nerv.

ó) Histaminová reakce. Postganglioaé poranění: Reakce vymize1á (v dermatomech C6, CB, Tl
pouze lokální edém a místní úzký lem vasodilatace). Čisté preganglioxé poranění: na anestetické
končetině ie normální histaminová reakce s širokým lemem zarudnutí (dermatom C6).

c) NAP. Nervový akční potenciál sensorických v1áken n. medianus' n. ulnaris a n. radialis"
111 Postganglioaé poranění: NAP nepřítomen. Preganglioaé poranění: NAP normálně výbavný.

b
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obr. 87d. Axonový reflex. Podstata histaminové re-
akce. Za fysiologických podmínek a při preganglioxéttt
poranění jsou kolaterály sensitivních vláken v kůži
zachovány. Při postganglioaérn poranění s \tr7allerovou
degenerací aferentních vláken přetrvává jen místní re-
akce -í, 2. Reflexní odpověď 3 vymizí. S - sensitivní
kořen a vlákno, GS - ganglion spinale.

i. d. vpich
1) místní oedém

pupen

2) místní vosodilotoce

5. Potivost. Používáme Minorův jodový test (Mumenthaler 1969). Při kořenovém
poranění pregangliových vláken Sympatiku (Thr,z) je kvadrantová porucha na polovině
hlavy a celé horní končetině. Při distální lési (postgangliová vlákna) bývá porucha ien na
končetině.

6. Kožní galvanický reflex (KGR) (obr. 78,86). Metoda objektivisuje a kvanti-
fikuje poruchu sympatické inervace končetiny (Zaěřina \972a,b). Zachycuje jak lési
pregangliových vláken (Thr,z) tak postgangliových vláken Sympatiku. Při dolním
a kompletním typu je KGR na plegické končetině neqýbavný. Při horním typu je nález
dormální. Hornerův syndrom často ustupuje, zatimco Sympatická denervace horní kon-
četiny přetrvává. Metoda významně přispívá k topické diagnose poranění plexu' Elek-
trickou stimulací různých míst postřené končetiny a registrací KGR na ostatních kon-
četinách objektivisujeme hranice čití a zachovaného aferentního vedení (obr. 86).

Poranění sensitivních kořenů

metodami založenÝmi na rozlišení
vého í. Je to histaminová a chladová reakce' neurografie (NAP)
a SCEP a NAP. Yycházejí ze stejného principu (obr. 87). Při
vytrženi zadnich kořenů z michy (pregangliová lése) zůstává spinální gan-
gtion v! spó'ení š-ňé''iYe'n__á. s'_e.lsitiýgl--l*_oly.'ní{gsP.rts:9Á I když jsou odpojeny od
míchy' zůstává jejich funkce na anestetické končetině zachována. Při vytržení kořenů
z míchy nacházime spinální ganglia někdy stažená až do klíční krajiny (obr. B3). Př_i

postgangliové distální lési plexu dojde k Wallerově degeneraci a sensitivní
vlákna zaniknou. 775

vosodi lotoce
zorudnutí
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obr. 88. NAP. Prstové neurogramy zjištěné za 5 let po čistém pregang1iovénr kompletním typu
poranění plexu (stejný poraněný viz obr. 83). s - stimulace, R - registrační elektrody, M - n.
medianus, U - n. ulnaris, R - n. radialis. (Zxěřine a I{redbe Í977a' b.)

1. Histaminová reakce. Podstatou je Lewisův axonový reflex z t.1927 (obr' 87d,'
Vyšetření žao"áť'júoilioi* i'sza 6unaerland |974a) a Schutoaa a Ignatoa l94I (Grigoroaíč
1965). Teprve pak Bonney (1954).

Intradermálně injikujeme 0,1 ml Histamin Spofa ad diagnosim 1 0/oo do různých
dermatomů předloktí a ruky. Normálně nebo při pregangliové lési dojde k trojí reakci:
1. místní vasodilataci,2. vytvoření bledého pupenu (1-2cm) a 3. vytvoření širokého
lemu zarudnutí (několik cm) (obr. B7). V denervované kůži (postgangliová lése) ch.vbí
třetí reakce širokého zarudnutí. Bývá jen 7-2 mm proužek s ,,pseudopodiemi" do oko1[

(obr. 87). Pregangliové vytržení sensitivních kořenů vyšetření prokáže jen asi ve 30_40 r.
(Zaěřina L972b). Ye zbývajících 60-70 }i' ověřeného intradurálního poranění nachá-
zíme částečně nebo úplně vymizeiou reakci. Histaminová reakce je :rudiž cenná jako

hlavní metoda (spolu s NAP) k průkazu současného distálního postgangliového poraněn{
plexu. Chladová reakce má stejný význam. Správná interpretace je složitá (Bonne1l

te54).
2. Neurografie (I{AP) (obr. 87, BB,89). o zachovaném sensorickém vedení

**ng**gp y (n. ulnaris, n. medianus, n' i
áE8iliho r'ervového potenciálu (NAP) (Boruney a Gilliatt 1958, Zzlěřilla a Šleorpil 196,3'

1969,Warren a spol. 1969, Sranwood a Krafr L97I a další). Snímáme jej přes kůži po-
L76 mocí digitálních průměrovačů antidromní nebo ortodromní technikou (str. 89). biei-
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obr. 89. Princíp kombinovaného l'yšetření
SCEP (somatosensorického cerebrálního evoko-
vaného potenciá1u) a NAP (neurogramu). A -
axíla, L -_ loket, Z _ zápěsti, GS - ganglion
spirraie, DR přerušený dorsální kořen, s'ralo-
aaiě - anestesie, plná čára a šipka zachovatlé
aferentní dráhy. Při čistém pregangliovém po-
ranění je A?P výbavný (+). SCEP ze zápěsti
a 1okte nelze vyvolat (-). Z axily ie výbavný
pro vedení cestou n. intercostobrachialis (T2 3).
(.Zz,ěřina a I{redba I977a' b.)
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iej přes kůži po-
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lépe se osvědčuje vyšetřeni prstových neurogramů, umožňující i odhad postiženýctl
dermatomů a kořenů. Podstata metody i výsledky z hlediska diferenční diagnosy pre-
gangliového a postgangliového poranění jsou přibližně stejné jako u histaminového testu"
Asi v 60 |''i, vytyženi kořenů není neurogram výbavný a prokazuje současné postgangliové
poranění. Jednou zachovaný neurogram při pregangliové lési nemění po řadu let para-
metry a svědčí pro přetrvávající funkci spinálního ganglia (obr. B3).

3. Somatosensorický.cerebrální evo\gyaný potgnciál (SCEP) a neurogram
(NAP) (obr. 89,95). Elektricky dráždíme postiženou končetinu a povrchovými elek-
trodami snímáme SCEP z druhostranné parietální projekční oblasti pro horní končetinu.
S-ougqsně ylšetřuje NAP. Jednoho poraněného tak vyšetřil Zalis a spol. t. 1970, druhého
Desmedt a Noěl r. 1973. Klinické elektrofysiology odkazujeme na podrobný rozbor
(Z,uěřina a Kredba 1977a, b). Tímto speciálním kombinovaným vyšetřením SCEP a NAP
stanovíme funkční přerušení sensitivních kořenů mezi spinálním gangliem a míchou.

Poraněni. obou kořenů

Krční perirnyelografi9 (P$G) (obr.81,90). Po vytržení kořenů z míchy do-
chá7í otvo_ry v du1álním vaku k patologické komunikaci mokového a extraspinálního
p1óštoru' Likuo. tupý uniká a tv9ří pseudocyšty až v klíční krajině (Niederle 1937).

Vytržení kořenů zobrazime nejlépe positivnínri olejovými nebo t'e r'odě rozpustnými Í'l7



Obr. 90. Cervíkální PMG. š{pĚa pato1ogický nález.
a) Pouhé vyk1enutí - kořen C6.
ó) Intraspinální likvorová pseudocysta s maiým extraspinálním šířením, z - normální odstup

kořene.
c) Mnohočetné extraspinální pseudocyst1,.
d) Velká pseudocysta v klavikulární krajině (tentýž poraněný viz obr.94).
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normáiní odstup

obr. 91. Uzávěr a. axillaris při zavřeném supraklavikulárním poranění plexu a vytržení kořenů
z míchy. u - uzávět, Ř - distáiní část se p1ní kolaterálním oběhem. (Arteriografie J. Bret.)

kontrasty. Metodu zaved| Choroško\. 193I (Grigoroaič 1965), pak Murphey, Hargung
a Kirklin Í. 1947 (Taylor 1962), u nás Ledinský r. 1963 (Mraček a Beneš 1965). Poranění
kořene se proieví jako malá změna konfigurace nálevkovitého výStupu kořene z durálního
vaku až jako pseudocysta Sahaiící do klíční krajiny (obr. 80, 8l, 82, 90). 

'Patologický

nález je nejčastější a největší na dolních kořenech CB, Thl, nejmenší na Cs. Vyšetření
povaŽujeme za nejcennější průkaz intradurálního poranění kořene' Má však omezení.
Prokazuje jen r1eitěž_qi a.nqLopický yyt11e{-kořene. Ukazuje menší rozsah než odpovídá
skutečncsti (otr'ory se zalepí arachnoideou). lrTerozliši vyr'ržení sensitivního nebo mo-
torického ko'řene. l.rl.gulčí, v jakém fornkčnímT'ztah-,' jďŤy't.žen5i ĚffiTsTéÍuTp..:

-"- 

a
E-xovatrý, postfixor-airý typ). Bxlpšuje současné di9táln!.po193ě-{'Í"pJq-"*y. Přesto je spolu
s EMG šíjového svalstr'a nejdúležitější metodou k průkazu intradurálního poranění
kořenů.

Frůkaz krve v 1ikvoru. Při bezr'ědomí a pravděpodobrrém subarachnoidálním
k'vaceňJé n.ipórár'riuó" žnámkou. Bez mozkového poranění je velmi pravclěpodobnou
známkou krvácení z radikulárních cév po vytržení kořenů. tr při vytržení iiořenů však
mohou být cévy zachovány (obr.93).

Angiografie (obr. 9l). Při otevřeném i těžkém zaví'eném poranění může vzácně

9:''r#.'{:Y9q4.!43:,S*grygt a,:Iil{is. Stai' vi'žaduje okamžító clirurgické řešení'
I bez ldinických projevu (pouze snížení TK na plegické končetin"i) jsr-rre angiograficky
zjistili (Dr. Bret) úpiný uzávěr a. axillaris s dostatečnýrn kolateráinírn oběhem. Vzniká 179



nejspíše poraněním endotelu při trakci. Ač je to paradoxní, nález nesvědčí pro distální
lési plexu. Ve zjištěných případech se jednalo o kořenové poranění Se zachovanou
funkcí spinálního ganglia.

Laminektomie (obr. 80,93,95'96). Jedině při ní stanor'íme skutečný rozsah po_

ranění kořenů. Vzhledem k ostatním metodám však ztrati1a diagnostické oprávnění.
Extradurální revise plexu. Neumožňuje stanot'it rozsah poranění kořenů.

Klasická revise ukáže zachovanou kontinuitu primárních svazkú (s histologickým náiezem
zjizvení i neuromů) při intradurálním vytržení některých kořenů (obr. B2).

Závěr diagnostických metod

Intraspinální kořenové poranění stanovíme zejména EA{G šíje a PMG, dr__s'ti{tní

po.11alq-{liP*op9'ci'bie"te$Ll_g-"-9'I_e_?bs9-,a.19llr.o_gÍ_?{n'q (t"b,-9J.o) . Z rozbotu 108 pora-
něných jsme zjistili, Že dochází ke třem typům zavřeného poranění plexu:

1. Čisté pregangliové intraspinální poranění kořenů. Č+i Í}999tých 39.iá
2. Kombinované kořenové a postgangliové distální poranění. Je ne jčastější, asi 70o...

3 Čp1é 9xtraspinální distální poraďění. Činí jen oiedinělá n,,. Po dodatečném
rozboru případy patřily do klinické skupiny infraklavikulárního poranění plexu.

DEcHoVÁ SYNKI}.IESA (obr. 92)

Asi v 60o',i poranění plexu se přibližně za 3_4 měsíce obigvuje souhyb s náde-
chem. Vyskytuje Se pouze u horního nebo kompletního typu. I] doiního typu (Cs-Thr)
se nevyskytuje nikdy. Synkinesu zachytíme EMG v šíjovém svalstvu, svalstvu pažního
pletence a paže. Výjimečně na předloktí. Upozornil na ni již r. 1910 Huismans a dosud
není plně objasněna (Holler a Hopf 1968, Stejskal 7968, Zzlěřina 1972b, Zzlěřina 1978a).

Výskyt souvisí s proběhlou denervací kořenové oblasti Co,.'u (n. phrenicus) a s projevy
spontánní reinervace. Nejspíše je projevem aberantní regenerace (Zaěřina l978a). Fantiš
a Slezák (1965) i Seddon (1972, 1975) dokládají úspěch zkÍižené inervace plexu sou-
hybem s dechem. Je to však spontánní jev. Ani po zkÍižené inervaci s interkostálními
nervy proto nemůže sloužit jako doklad úspěšné regenerace.

KOMPENSACE FUNKCE PLEXU

Při úplném vvtržení kořenu Cs-Th' nebo ieiich většinv muže doiít k spontánnímu
-#-- 

.i-:ffi-@, 
-b*z-.-j

,,neuvěřite1nému'j;!'epšpgÍ&sk&-(obr. 93, 95,96). Dochází k němu zejména v oblasti
a pďe (Cs'o) náhradními trikovými pohyby, činností cervikálního plexu nebo

kolaterální inervací z horních kořenů plexu (prefixovaný typ), méně cestou ojedinělých
zachovaných kořenů (Zvěřina 1978a). Uvádíme příklad, aby bylo jasné, jak opatrně je

třeba hodnotit výsledky operací. Zeiména výsledky sešití kořenů Cs'u 
'(tr/erĎzet.-1979)1B0 se neliší od spontánních úprav.

K
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Obr. 93. I{c::::,
pohybové me:::
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slorkami r-a a:::
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Ttltat'ě a:j.'
:nestesie. i:' . .
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pohybové mechanismy
při přerušení všech ko-
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obr. 94. Spoluúčast n. phrenicus na inervaci m.
biceps brachii.

a) Isolovaná funkce bicepsu při přetrr'áva|ícím
kompletním typu poranění piexu za 2 roky po vy-
tržení kořenů C5-Ti (PMG viz obr.90).

Ó) Peroperační stimulační EMG n. phrenicus.
S - bipolární stimulace, NP - hypertrofický n.
phrenicus na m. scalenus ant. podloŽený dvěma
pryŽovými hadičkami, C * clavicuIa. MB - m.
biceps: typická polyfasická EMG odpověd'' sou-
časný stah svalu a bránice. md - m. deltoideus,
mt - n. triceps, nted _ m. ext. digit. com. a ostatní
svalil končetin-v: bez EMG odpovědi.

5ms 2ms L zoo pv

Kasuistika

Ř. s. alteti' muž utrpěl zavřené poranění plexu na l.vžích' od okamŽiku úrazu měl kon-
četinu zcela ochrnutou. Série diagnostických metod svědčila pro vytržení většiny kořerr'ů zmichy.
Intradurální revise pro fantomové bolesti potvrdila vytržení kořenů C' , u, 

', 'Th, z míchy (obr. 93).
Sensitivní kořen Cs byl vytržen jen částečně. Některé radikulární tepénky byly i při vytržení
kořenů zachovány. Kořen Cs jsme přerušili úplně a nasadili zde 3 stříbrné svorky. Rtg C páteře
lokalisaci kořene C. potvrdii. Za 5 měsíců se začala objevovat hybnost a za 2 roky byl schopen
nečekané flexe v lokti a úplné abdukce paže nad horizontálou. Motoricky i sensitivně se konečný
stav vyjádřil jako částečný denervační syndrom horního typu a zůstai úplný dolní typ. V řadě
ilroximálních svalů (C.,o) byia typická dechová synkinesa (obr.92).

Šlo nejspíše o prefixovaný typ plexu'
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Spoluúěast n. phrenicus na inervaci bicepsu

; U dv_9u_p_-oralě!ý"c-h-ispe zjistili při kompletním typu a vytržení kořenů z mícby
isolovanou hybnost bicepsu. Peroperační neurofysiologické vyšetření ukázalo, že se
na inervaci podílely kořeny Cs'a a n. phrenicus (obr. 94). Anatomická cesta není zcela
jasná (Kerr, L918, Hoaelacque 7927). Rovněž Brooks (1954) zjis1i], že m. biceps může
obnovit funkci po přerušení kořenu C^:,u, 

-

Úprava ěití

V-anestetické_oblasti Cs_Thl se může po letech částečně objevit čití, které po-
raněný lokalisuje vždy do jednoho dermatomu. (V našem případě c8). Při revisi pro
kompresi míchy epidurální pseudocystou jsme zjistili, že hybnost i čití byly vedeny
částečně zachovaným kořenem Cs (obr.95).

I'IYELoPATICKÉ POZDNÍ KoMPLIKACE

Vyskytují se vzácně i po mn9fu..t'e_1e9h (Penfield 1949')'

1.Kogrp.ry9g4gÍql'u*9pi.4x"ál+ili&ol"o.*"*"'lBgegggjxgÍ*gu?syggt_eá_k_s.yn-
dromu.lrags_versébÍ *Íš#J*s $Ioffman a spol. 1973). Sami jsme viděli jen paresu. Po
včasném odstranění pseudocysty se Stav upraví (obr.95).

2. MyelokélarvýhÍez míchy. Popisuje se jako pooperační komplikace po otevřeni
durálního vaku 1Čiótit"á'Etinii t973).'Po poranění plexu vyjma náš případ nebyla Éoňpt-
kace popsána (Zaěřina 1973, Zzlěřina I978a). K výhřezu došlo u 19letého muže přibližně
za 1 rok po zavřeném poranění plexu s vytržením většiny kořenů. Plexus byl supra-
klavikulárně revidován. Vznikl typický Brown-Sequardův syndrom (obr. 96). Při operaci
jsme zjistili výhřez míchy otvorem v durálním vaku po vytrženi kořene Cl a částečně
Ca. Po uvolnění myelokély a plastice durálního vaku syndrom úplně ustoupil' Hybnost
paže v rameni a v lokti zároveň ukazuje typický kompensační mechanismus (obr. 96).

Léěebné indikace

Jsou stejně složité jako poranění. Po všeobecném rozšíření znalosti o vytržení ko-
ř9nů.-z mí9hy převládl konservativní postup. Přesto vedle sebe ttvaji 2 školy. Jedni ope-
tace zamitají (Merle d'Aubigné a Deburge 1967, Mraček a Beneš 1965, Seddon 1972).

Druzí je délají (Bateman 1962, Lurje 1968, Bufalini.a Pescatori 1969, Verbiesl 1970).

od 70. let s rozvojem mikrochirurgie a autotransplantátů se objevují aktivnější školy
(Lusskin a spol. )'973, Millesi a spol. 1973 a další).

Na zák1adě diagnostického rozlišení zavřeného poranění plexu na 3 typy můžeme
st anovit t-o g1Ě1ě j ši j.l{ikgg_","_

t. e_'i91é intraspinální po.1.3ně,3í.'k9řglů. Přímé výkony na plexu nemají smysl
(neurolysa, sutura). Můžeme indikovat zkÍížené anastomosy. Rehabilitace s cílem ob- 1B3
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obr. 96. Myelopatická pozdní komplikace po poranění plexu.
a) Brorvn-Sequardův syndrom. Šrafo"arittí tpravo _- zÍráta termického a algického čití.

Centrální paresa dolní končetiny vlevo. Lexti.č{1(: kompensační pohybové mechanismy, vytržení
i<ořenů C5' C6' C7' CB. Plná čcíra anestesie.

ó) Myelomeningokéla. ŠrpŘa durá]ní vak. MyelokéIa C7 extradurálně uskřinutá otvorem
v durálním vaku po vytržení kořene. Náznak výhřezu C8.

c) Yýhřez míchy po uvolnění. (Zaěřina L973' L978a.)

Ůbr. 95. Isolovaná funkce kořene C8 (7 let po zavřeném supraklar'ikulárním poranění plexu
vlevo).

a) Průkaz aferentního r'edení. Přerušoxalui črÍra' kolečlao s šipkou - hypestesie a vnímání
podnětů pouze akrálně v dermatomu C'. Šl2Áy snímání NAP a SCEP při stimulaci 1 axily,
I,-lokte,U-n.ulnaris,M-tt.medianus,Z-zápěsti.NlP(-)nevýbavný(malýpočet
zachovaných vláken, současné distáiní postgangliové poranění). SCEP kontralaterdlně výbavný.
Frokazuje zachované aferentní vedení z pravé končetiny. Vpravo na hlavě korttrolní SCEP při
stimuiaci zdravého zápěstí.

ó) Průkaz isolované funkce kořene C8. Eferentní vedení. Operační foto, schéma míchy a sti-
rnulační F,MG' Kořen C5 zachována jen spinální arterie. C6 - zachovaný motorícký kořen
zcela nevodivý, současné distáiní poranění. C7 - oba kořeny vytrženy. C8 - stimulace (S)
částečně zachovaného kořene vede k motorické odpovědi z np m. pectoralis, mis - rn. infra-
spinatus, md * rn. deltoideus, rzr m. trtceps, mfd m. flex. digit. com. Z mbr - m. brachio-
radialis odpověď 0' T1 - oba kořeny vytrŽeny. (Zaěřúru a I(redba 1977a' b.)
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'' ,/lÍ 1

novy funkce nemá smysl. Indikujeme př9učení na druhou končetinu, náhradní operace,

protézy.
2. Kombinované kof9_np'v-é..a"s_is1'{.$! Pg34ně1i_plexg. Teoreticky jsou zdů-

-', ' ;' ;."
vodněny přímé výkony (neurolysa, sutura). Není však zodpovězenazásadnípatogenetická
otázka. Dochází k distální lési na dráze zachovaného kořene nebo vzniká distální lése

na dráze, kde byl kořen vytržen z míchy a výkon jíž nemá smysl? Zjistllri jsme jak první,
tak druhou možnost (obr. 82,95).

Týká se to hlavně kořenů Cs,o, které se trhají distálně. Sna!íme.se obě variace
diagnostikovat a výkon indikovat tam, kde má smvsl. Podle dosavadních zkušeností je

všák i zdé_róiliodújicí vytržení kořenů 1óur. az;.
3. čisté distální poranění plexu. Patří do infraklavikulárního poranění. Postu-

pujeme véťšiiiď" 
"ŘóiňináiiřňE (šti. Í90l.

oPERAČNÍ pŘÍsrupy

Laminektomie (obr. 80, 93,95, 96).

Laminektomií získáme p!!q!.up k $lradurální části brachiálního Pi._T*, k odstupu
kořenů z mícby' Indikace tyia drGé dffióš;i;iá,-a;ěš'bóJžé'pri neztišitelných bo-
Iestech nebo při komplikagigh 4ye|op.atického charakteru. Zrevidujeme kořeny Cl_Thr.
Jejich elektrofysioiógické vyšetření (stimulační EMG) přináší důležité informace o pato-
f3'siologii plexu (obr. 95). Topické určení kořenů zkontrolujeme nasazením stříbrných
svorek (obr. 93). Úvahy 9 rei1ervačních výkonech na kořenech se pohybují na hranici
science fiction a byly popsány (str.55).

- ---i34
ll ..

'/ -aa

,l;' .!,1 9

obr. 97. Transaxilární přistup k infraklavikulární části p1exu a začátkům nervťi horní ko;lčetiny.
1 - m. pectoralis mzj.,2 - pouzdro ramenního kloubur 3 - a. axillaris,4 - v. axillaris,5 _ m'
latissimus dorsi

obr. 98. Transklavikulární přístup k celému brachiálnímu plexu'
1 - m.levator scapulae, 2 - N. accessorius (N. XI),3 ._ m. scalenus med.,4 - m. scalenus post.,
5-N.thoracicuslongusr6-N.dorsalisscapulae,T-a.transversacolli,8-N.suprascapularis,
9 - clavicula, L0 - m. omohyoideus, 1.1 - m. subclavius, 12 - m. deltoideus, 13 - m. pectoralis
min., 14 - m. pectoralis maj., 15 - caputhumeri, 16 - m. biceps brachii, - m.coracobrachialís,
17 - N. axillaris, - a. circumfl. humeri post., 18 - m. latissimus dorsi, 19 - N. medianus,
20 _ a. axillaris, 21 - N' cut. antebrach. meď., 22 - N. lnusculoclltaneLls' 23 _ a. et v. circumfl.
humeri anÍ,r 24 - v. axiliaris (v. subclavia) r 25 - a. et v. subscapuÍatis,26 _ N. ulnaris, 27 _ a.

thoracoacromialis,2S - a. thoracicalat.,29 - N, pectoralis lat.,30 - N, pectoralis med.,31 - a.

suprascapularis, 32 - m. sternocleidomast., 33 - v. jugularis int.' 34 - N. phrenicus, 35 - m.
scalenus ant. 1E7



E1tradurál1í část plexu {obr. 97,98)

Bvla navržena celá řada přístupo1zých cest (Maurer a spol. 1971, Seletz t972,
Lurije 7968' Iknpe I97a, Seddou |962). Krátké řezy nejsou dostatečné. Máme-li získat
přístup k celému piexu, coŽ je při rekonstrukčních výkonech nutné, musíme vést řez
nad celým plexem, ev. pÍotnout klíček. operujeme v poloze na zádech nebo lehce na
boku s různě ukloněnou hiavou. Relativně santostatným přístupem k dělení plextr na
nervové kmeny je transaxiiárni přístup (obr. 97). Je veden v axile při abdukováné kon-
četině. V pcdstatě jde o konečnou část řezu při kompletní rer'isí plexu, který múže
1-.ýt prodloužen až do axily. Incisi začínáme vysoko na krku (obr. 9B). Podél okraje ký-
vače srněřujeme k jeho úponu na kIíček. Podél klíčku uhýbárne ÍezLaterálně a v deltoideo-
pektorální ýze jej stáčíme dolů přes m. pectoralis major do axily. odtud můžeme vést
Ťez ve tvaÍu ,,Z" zpátky na paži. Incise může probíhat příměji přes střední třetinu
k]íčku. }tredává tak dobré nrožnosti přístupu.

V supraklavikulárnírn přístupu protneÍne platysma- a povrchní fascii, přičemž
šetříme nn. supraclaviculares a excidujeme v. jugularis externa' V tukové tkáni se-
parujeme napříč probíhající m. omohyoideus. odtahujeme jej nebo přetínáme. Příčně
probíhající a. Suprascapuiaris a a' transversa coili mťržeme podvázat a excidovat (Seddon
tr972, Lusskin a spol. 1973), pokud možno je však šetříme. M. sternocleidomastoideus
a v. jugularis interna odtahujeme mediálně. Nahoře a vzadl v ráně šetříme n. XI a n"
thoracicus longus. Ziskáme tak přístup i k začátku krčního plexu (str. l55). I(ožní nn.
supraclaviculares odstupují z Cs,l a povrchně jdou přes celé operační pole. Hlubokou
krční fascii protneme podél m. scalenus anterior a dostaneme se tak k rr' anteriores ko-
řenů a k primárním svazkům plexu. Vystupují ve skalenové úžině většinou Za m. Sca-
lenus ant., před m. scalenus medius. Variace jsou četné. Proximálně se dostanerne
preparací a plotínáním m. scalenus k příčným výběžkům a výstupům kořenů z inter-
vertebrálních otvorů. Na m. scalenus ant. běži n. phrenicus, který šetříme (obr. 98).
Fřed kořeny Cl při páteři vstupuje do příčných výběžků a. vertebralis a mezi kořeny
Cs-Thr probíhá a. cervicalis profunda a a. intercostalis suprema. odstupují z a. sub-
clavia, která leží ve skalenové úžině těsně před plekem'ira'l. žebru. Dolní svazek
(C'-Th') dosáhneme po protětí úponu m. scalenus ant. k 1. žebru a Sibsonovy fascie,
která jde od kupuly pleury. Vlevo šetříme ductus thoracicus.

Transklavikulární přístup. Protětí klíčkú není nutné. Můžeme jej pouze od-
sunovat pohybem končetiny. osteotomií získáme lepší přehled a ulehčíme operaci plexu.
Přibude však nuÍnost osteosyntesy klíčku a někdy komplikace s jeho hojením. Klíček
protínáme subperiostálně Gigliho pilkou po odpreparování nr. subclavius a v. subclavia.
.&,1. subclavius přerušujeme, v. subciavia šetříme.

Infraklavikulární přístup. Končetintr abdukujeme. od zevní třetiny klíčku
pronikáme.preparacíVedenásv.cephalica,kterou
můžeme podvázat. Protínáme úpon m. pectoralis minor asi 1 cm od processus cora-
coideus. M. pectoralis maior retrahuieme distálně nebo jej zcela přerušíme blízko úponu
ú humeru. Při odklápění svalů šetříme n. pectoralis medialis a lateralis. Rameno se zcela

!.88 uvolní a může být odtaženo od hrudní Stěny. Dostaneme Se tak do axily, na začátek paže
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i k hrudní stěné. Za m. pectoralis minor získáme přístup k sekundárním sr'azkům plexu
a k a. axillaris, kterou obemykají. Distáiněji se dostaneme k začátkúm všech nervů horní
končetiny. Na hrudní stěně můžeme současně vypreparovat interkostá1''i 1tg11,y. Při
preparaci v jizvách musíme být připraveni řešit poranění a' axillaris. V. axillaris může být
podvázána a přerušena.

Ránu uzavíráme v anatomických vrstvách' Základem je intraoseáiní dřeňová
osteosynthesa klíčku. Nejlépe 2 mm Steinmannovým nebo l(irschnerovým drátem. Při
zničení klavikuly utazem, kde není naděje na osteosynthesu, provedeme claviculectommi
(Lrcskin a spol.1973).PÍi sutuře v nadklíčkové krajině sešíváme téžm. platysma.

J"..'.!*r:3:k:1,:
]ák pfi;aviěffiTak při otevřeném poranění připadají v úvahu 1. neurolysan

2. spojovací operaceJ 3. zkÍížené inervace. Mikrochirurgie a autotransplantace umožňuje
tyto klasické postupy úspěšněji realisovat (Lusskin a spol. 1973' Millesi a spol. 1973)"

1- Neurolysa. I(asická neuroiysa plexu se většinou rovnala revisi a nemá žádnýŤffi.'*r+eť
smys| (Mraček a Beneš 1965, Kraacoxá 1969). Cílem je odstranit překážky regenerace.
Mikrochirurgicky odstraníme zevní fibrosu, svraštělé epineurium a osvobodíme fascikly.
Kde je jizevnatá tkáň prostoupila, musíme jizvu resekovat, protože zde není naděje
na regeneraci. Perop:rační stimulační EMG je nezbytným vodítkem.

MůžemejeprovóstpJuZetam,kdejedosažitelnýproxi-
mální pahýl. Defekty překleneme autotransplantáty z kožních nervů (lr.lsskin a spol
Le73).

3' Zkřížené inervace. Jsou incikov
vvuzlvall
au

-: 

;'-a :::-:l ir _ .r

Ňapř. n. intercostalis II - n. axillaris. n' III - n' musculbéÍňneus. n' IV-VI - n-.
^*-.-r'--'3:a

radialis, n. VII-VIII - n. medianus. ly'rezizkÍižené inervace patří i různé propojováni
přimárních 

" 'ót 
ůiáa."i.h svaiků (ť*j, 1968). ZkÍiženou anastomosu můžeme použít

i pro sensitivní reinervaci n. medianus k docílení protektivní citlivosti palce. N. me-
dianus Se vypreparuje v konečném větvení a najdou se fascikly pro palec a ukazovák.
Intraneurální preparací se sledují až do horní třetiny předloktí. Proximálněji se pre-
parace nezdaří. V axile se vyhledá'n;se_ff-ojlghgg$3lii gL .)' který je při vytržení
plexu zachován. Pomocí dlouhých autotransplantátů (n. srfráffi) šé spojí se sensitivními
rascrKry meolanu p

Výsledky

Při zavřeném poranění plexu a vytrŽeníkořenú z míchy provedla klasická chirurgie
všechny pokusy o inervaci bez prokazatelného úspěchu. Nelišil se od spontánních úprav
(Seddon !972, Fantiš a Slezák 1965,1967, Verbiest 1970). Mikrochirurgie a autotrans-
plantáty přinesly předpoklady k novému operačnímu úsilí. Sami propagátoři aktivního
postupu se staví proti přílišnému optimismu (Millesi a spol. 1973, Lusskin 1975). Zastá-
váme však s nimi názor, že pro poraněného s bezvládnor"r končetinou znamená i malé 189



H

zlepšení mnoho. objektivní hodnocení je krajně obtížné. Teprve čas a nahromaděné
zkušenosti lkáži, zda výsledky operací převýší Spontánní regenerační a kompensační
procesy.

KoNSERVATIVNÍ LEČENÍ

Cg ngjdříye po poranění přiložíme lehkou gbdykčni o1ahu, 9bychom vyloučili
tah bezvládné končetiny 11,nervově 9ývní sv.aze\ Rel'rabiligce zů1táyá přes reinervační
pokusy základni 

''réóaor'. 
Rovněž moderní reinervační výkony jsou jen součástí kom-

plexní rehabilitační léčby. V chronickém stavu lze indikovat ortopedické transposice
fungujících svalů a artrodesy k stabilisaci kloubů (Saha 1967). Amputace předloktí
u dolního typu nebo celé končetiny při kompletním typu a její náhrada protéZou ie
otevřenou otázkou. Staví se proti ní Schaafsma (1970) i jiní a většina našich poraněných.

Jiní ii doporučují a v řadě zemi je prováděna (Yeoman a Seddon L96I, Stanwood a l{raft
L97I, Lusskin a spol. 1973). Vedle reinervačních pokusů jsou moderní protézy nej-
důležitější cestou k zlepšení osudu poraněných. Důležitou součástí léčby ie psychologická
péče a řešení sociálního a pracovního zaÍazeni. Touha po životním uplatnění znamená
pro konečný výsledek často více, než ziskáni malého pohybu nebo citlivosti.

zAvŘENE INFRAKLAVIKULÁRNÍ poneNĚxÍ

Jako samostatnou jednotku |e vyčlenili Leffert a Seddon (1965). Rovněž dle našich
zkušeností se zásadně liší od supraklavikulárního poranění. *Č_!a! j9r_r 

-4!o*1!-ek 
z'aylených

p-9_ra49nipJ91y. Lefrert a Seddon (1965) popisují z 230 poranéní plexu 31 infraklavikulár-
q'lc}*"v _'n.3s:-99.e.tgv_ě typŤí_t-l-é_nš _n_pž E"%. Neičastější příčino14'^j.e'lu"1q99 1amene a 11o-
menina tuberculum -ql$' _!y1pprj. Viděli jsme je po habituálních luxacích. Dochází' ;;"."'. -;*'.při něm k přímému zÍ'lmoŽdéníinfraklavikulárních sekundárních svazků azačátků nervů'
Trakční mechanismus je vzácný, kořeny nejsou vytrženy z michy.

Fříznaky a diagnosa. V anamnese a dle rtg zjistíme luxaci ramennílro kloubu.
Motorická a sensitivní porucha nemá kořenový charakter, ale blíží se obrazr'r poranění
velkých nervů. Bývá lehčího stupně. Příznaky od supraklavikulárních věrví plexu chybějí
(rnůže tÍlt i9l paresa m. teres major a m" latissimug dorsi) (str. 158). Histaminová reakce
i NAI'j proŘažují distální postgangliové poranění plexu. Hornerův sy, krev v likvoru,
denervační fibrilace v šíjovém svalstvu i krční PMG jsou negativní (tab.9, 10).

Indikace. Většinou budeme postupova! konservativně" Co nejdříve začneme
s intensivní rehabilitací. R.evisi in'dik-ujem-"gasl.zq.Z mě íc_e- i'e-n'pŤiúp14_é.'4 dg'l"Tu- -
qyndrgmu. Postupujeme p'qí!g ro kontinuální kterÝ bude

a medialis

idel

y. Poranpgj.grily_ě:jhgg. dgh{9_*sp9g!rugr"plo"gg99g. Fasciculus lateralis

m poranění n. axillaris (Leffert 1974, Zaěřina I978b).

(ruka, n. ulnaris, n. medianus) se upravuie H*Eií+rsgpqsJJB{-egra$s#
.q!t9gl&&d sř9gxiá.{al.Plgié-'n-. axillaris" Má však lepší prognosu neŽ při

b

Obr. 99. Stav po
a) Osteosl'nrl
ó, c) Hybnosi
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obr. 99. Stav po střelném poranění plexu' Kasuistika S. S.

a) osteosynthesa klíčku a zbytek broků.
ó, c) Hybnost za 8 let od poranění. PřerLtšozlanri čtira - hypestesie.

I

$1; oTEVŘENÉ PoRANĚNÍ .^.iir\
Ze.všech poranění plexu je nejyzác_gfj:i(v naší Sestavě tini áu a o/JI ve váleč-

ných sestavách tvoří jen malé "/" otevřenýóňloranění nervů. Brookň1ýq uvádi 6 o/o.

Počet 88 operovaných (Lurje 1968) je jednou z největších mírových Sestav. Nejčastější
příčinou i v míru jsou střelná a střepinová poranění (2 naši operovaní). Méně často vzni-
kají při tržnozhmožděných ranách a operácích (skalenotomie). Bývají spojena S pora_ 191
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něním velkých cév, hrudní StěnY a ohrožením na životě. Může postihovat supraklavi-
kulární a infraklavikulární část plexu. Při motohaváriích je třeba diagnostikovat Sou-
časné kořenové poranění plexu.

I1di\39e' Yždy. je 4di\oyilla revise (LzzssĚin a spol.1973). Při ostrých poraněních
infraklavikulárně je indikována okamžitá sutura (Piščeaič a Dorderlič 1975). PÍi střelných
poraněních jsou zastánci konservativního postupll' (Brooks 1954), ale i aktivního (Lurje
1968). Přikláníme se k revisi kolem dvou měsíců jako u kontinuálního neuromu.

Výsledky. Souvisejí s regenerací i kompensačními mechanismy. Při supraklavi_
kulárním jsou horší než při infraklavikulárním poranění. Poranění horního primárního
svazku probíhá lépe než středního a dolního (pro kompensační mechanismy). Infra_
klavikulárně jsou nejhorší výsledky v oblasti vnitřního a zadního svazku. Po včasné
sutuře se může upravit i funkce rlky (Piščeaič a Dorder:ič 1975).

Kasuistika.

S. S.,251etý muž utrpělzástřel brokovnicí z bezprostřední blízkosti do pravého ramene. Kon'-
četina byla ihned bezvládná a necitlivá. Pro zlomení klíčku a porušení a. subclavia byIa rána akutně
revidována a tepna rekonstruována (prof. V. Nahodil, DrSc.). Vzhledem k přetrvávající plegii
a denervačnímu sy provedena za 4 měsíce nová revise' Z brachiálního plexu na rozhraní supra_
a infraklavikulární části bylo odstraněno 88 broků (dr. M. Metelka). Pooperační rtg ukazuje
osteosynthesu klíčku s ponechanou částí broků mimo plexus (obr. 99). Nejprve docházeio k úpravě
hybnosti a citlivosti proximálně. Zar'ok po úrazu byla končetina akrálně |eště plegická se stopami
EMG reinervace v oblasti n. ulnaris a n. medianus. Neurogramy nebyly výbavné. Nepřítomnost
denervačních jevů v šíjovém svalstvu vyloučila postižení kořenů. Za 8 let od poranění jsou pouze
malé zbytky paresy ze zadního sekundárního fasciklu (akrální dysestesie a oslabená extense prstů
a palce). Poraněný je schopen veškeré manuální práce (obr. 99). Patrně i bez odstranění broků by
došlo k částečnému zlepšení stavu. TěŽko lze očekávat, že by bylo tak úspěšné. Kasuistikou do-
kládáme účelnost operace u střelného poranění plexu.
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N. AXILLARIS (Cu-') (obr.97' 98' 100)

odděluje_ se_.ze.'q.*gšjkť;'-"&*.c_ie'ulyg*ps$"xter_b-s_gbr4]g1k:pk}P-"qp'4,Il-"q--*

{4dig!& Leži na m. subscapularis na přední ploše lopatky při collum scapulae v těsné

blízkosti kloubního pouzdra. Spolu s a. circumflexa humeri posterioÍ obtáč! chi"urgický
krček humeru. Skrze spatium humerotricipitale (které ohraničuje humerus, proximálně

-. i.'"' minor) kaudálně m. teres major a zevně caput longum m. tricipitis) se dostává

na Zeflní 9tranu_ pod m' d911o-r1teus,. Sengitivně inervuje kůži na zevní straně ramene

a paŽe. Motoricky inervuje.,m._-4g!.tp'!dspy {n. teres minor. M. teres minor se účastní

nazevni rotaci paže. M. deltoideus na fixaci horní končetiny v ramenním kloubu a jejím

vzpažování předpažováním, upažováním a zapažením. Tyto funkce jsou však možné

i po úplném vyÍazeni m. deltoideus (Babcock a Wray 1'970).

Poranění. Výskyt v porovnání s ostatními nervy je uveden na Str. 16. Isolované

poranění je vzácné. operovali jsme je 4krát (Zzlěřina 1'97Bb). Vyskytuje se však sou-

časně při všech horních a kompletních typech postižení brachiálního plexu (kořeny

Cr-r) a je typické pro infraklavikulární lési plexu (str. 190). Nejčastěji k němu dochází

při luxaci ramenního kloubu a fraktuře krčku humeru. Je při ní nejčastěji poraněnýnr

neťřerii.--Inciaenee v'rrižňýitr_"ši"ilótir.a"n značně kolísá od 5-'60 o/o (Milton 1953).

Nejvěrohodnější EMG studie popisuje paresu l 36 o,/o luxací a fraktur krčku humeru.

S rostoucím věkem jejich počet přibývá a nad 50 let činí až 50 o1'o (BIom a Dahlbdck

1970). K isolované plegii n. axiilaris dochází též pÍi zavřeném poranění bez ptokázané

luxace a fraktury. Typický je zevní nátaz na rameno. K tomuto zvláštnímu poranění

dochází nejspíše dvěma mechanismy: 1. Trakčním poraněním přes hlavici pažní kosti

při abdukované a rotované paži. Z těchto poznatků vycházeji i pravidla pro co nej-

šetrnější reposici (Milton 1953). 2. Přímým zhmožděním mezi axilárním okrajem 1o-

patky a přechodnou dislokací humeru (Seddon 1972). PÍi operačních revisích 4 poranění

bez fraktur a luxací jsme zjistili, že grjsto;9s_gaeq1p-:1Y-*i9Jž4v:stqi.!'-'3z-lgp=v.1r11inim
okraji axilární h:an5l_oP3*r-tliž3o ods-túpu;l fasciculus posterior (Zuěřina 1978b)

(.6i:00;lo2'.'Zii.frii jďňe kontinuální ňeuroň schopný Spontánní regenerace i úplné

rozdělení nerr,'u (obr. 44, IO2). otevřené poranění n' axillaris je výjimečné. Může k němu

dojít při perkutánní katetrisaci a. axillaris (Schaafsma 1970). Jediné otevřené poranění

po havárii, které jsme viděli, vzniklo stejným mechanismem jako zavÍené poranění a šlo

o náhodnou koincidenci.
Fříznaky. Úplný denervační syndrom n. axillaris způsobuje relativně malou

poruchu čití s oválnou autonomní zónou anestesie pouze nad úponem m. deltoideus

(obr. 100, 101). M. deltoideus (a m. teres minor) rychle atrofuje. V různé míře je po-
stižena zevní rotace a zvedáni končetiny do 9Oo. Upažení bývá ilostiženo více než 193



plexus brochiolis
fosc. loterolis

{oic. posterior

íosc. mediolís

n. medionus

n. ulnoris
n. rodiolis

obr. 100. N. axi1laris. Schéma
motorické a sensitivní inervace.
Spatium humerotricipitale.
l - m. teres min. Šr?Éa - místo
zavřeného poranění. 2 - m. del-
toideus
N. musculocutaneus' Schéma mo-
torické a sensitivní inervace.
3 - m. coracobrachialis, 4, 5 - m.
biceps brachii (caput breve, caput
longum), 6 - m. brachialis

2

n. cut' brochíi
lot. superior-'

i nírospi n.

teres min.

4

5

ó

NI. AXILLARIS

r. posterior

r. superior

N. MUSCULOCUTANEU
n. cut. ontebrochii lot.

rn. suprospin.

N AXITLARIS

circumflexo
humeri post.

collum chir. humeri

m. teres moj. m. deltoideus
coput long.

m. tÍicipitis

předpažení. I při přetrvávajici plegii se u mladších a rehabilitovaných jedinců během
Il2 až I roku abdukce končetiny upraví kompensačními mechanismy skoro do normálrrí
síly (obr. 10l). Jak k této úpravě drc,bázi, vysvětluie ,'skapulohumerální pohybový
rytmus". V podrobnostech odkazuieme na práci Babcocka a Wraye (1970). Tyto kom-
pens{ql p9cbani's.{nyJ!9b9u masko.yatylgchny plegie v oblasti ramene a bý-t vydávríny

' za úSpěch regén'91a9e. Bývá to typické pro poranění brachiálního plexu. Úplný nebo
čá$ešff aéňéňaťňíiyndrom.n. axj!b!9;ganovíme'p!u1e EMG'(obr. 101). Při vpichu
jehly je třeba brát v úvahu atrofii svalu. Klinické vyšetření ani svalový test neisou do-
stačující.

Indikace a výsledky. Při poraněrrí n. axillaris převládá konservativní pgstup
(Seddon 1972, 1975, a další). Neúplné denervační syndromy Se upravuií spontánně.
Při úplných syndromech můžeme operovat za 2 měsíce nebo vyčkat 4-5 měsíců na

spontlín;í úpravu. Nedojde-li k ní, neztratili jsme u krátkého nervu ieště možnost sutuiy
I94 a reinervace. operační přístupy viz str. 253. Výkon na nervu je obtížný a kompensačď

obr. 101. Přízn:
arbrdrer,f'

Hybnost v ramen:
c) EMG m.

rnechanismv vr'l
nými manévrv 1
ďagnostické a n
rušených nen-u

Kasuistika
S=: :.

K. R., 2i-' :
došlo. Za 7 měs::
zjištěn úpLnj' ce:

SPATIUM HUMEROTRICIPITALE



xi1laris. Schéma
;itivní inervace"
icipitale.

' Šipka - místo
ti- 2 m- del-

us. Schéma mo-
í inervace.
:hialis,4,5-m.
f,ut breve) caput
brachialis

jedinců během
)ro do normální
rální pohybový
70). Tyto kom-
a být vydávany
ru. Úphý nebo
to1). Při vpichu
test neisou do-

jrvativní postup
vují spontánně.
4-5 měsíců na
možnost Sutury

i a kompensační

obr. 101. Příznaky plegie n. axillaris. Kasuistika K. R.
a, b, d, e,/) Atrofie m. deltoideus, přerušoaanri čtira - hypestesie' šrafoaatlě -_ 

"r'..t..i".Hybnost v rameni pouze předpaženim a kompensačnimi mechanismy humeroscapulárního rytmu.
c) EMG m. deltoideus pouze denerr'ační fibrilace. (Zaěřina l978b.)

mechanismy vyhovující. Kritická délka defektu činí pouze milimetry. Nerv nelze žád-
nými manévry posunout. Proto převládá konservativní léčení. Přesto se domníváme, že
diagnostické a moderní operační možnosti povedou v budoucnu u malého procenta pře-
rušených nervů k aktivnějšímu postupu (Zz.lěřina 1978b).

Kasuistika
H:: 

' K. R., 20 r., se udeřil levým ramenem o korbu nákladního vozu. K poranění skeletu ne-
došlo. Za 7 měsíců po úraze poslán s dg. zhmoŽdění n. axillaris zevně pod m. deltoideus. EMG
zjištěn úplný denervační sy n. axillaris. Klinicky byla atrofie m. deltoideus s vyřazeným čitím' 19l'r



N. MUSCUT

Nerv vzni
V axile pr,

se dělí v četné r_
colacobrachialis

Vysílá kož
nad loketním oh
(obr.100).

Samostatn
bodné rány axilr
popsána paresa
a extensi. Znám
do smyčky), ale

oc
obr. 102. Průkaz lokalisace zavřeného poranění n. axillaris. Kasuistika K. R.

a' ó) operačni náIez. Vlexo - proximální pahýl, šipka vazivová spoika z epineuria,
oprauo atrofický distální pahýl (háček).

) Š;pka - rtg stříbrné svorky nasazené v místě přerušení nervu. (Zaěřitta I97Bb.)

Hybnost paže v rameni byla omezena, ale vzpažení předpažením (,,skapulohumefá1ní rytmus")
bylo možné (obr. 101). Při revisi transaxilárním přístupem jsme zjistili přerušení n. axilIaris
na vnitřní straně lopatky. Peroperační stimulačni EMG přerušení nervu potvrdilo. Histolo-
gicky zjištěn terminální neurom. Lokalisaci přímého zhmoždění nervu ukázal rtg stříbrné svorky
nasazené v místě klasické sutury nervu (obr. 102). Přes klinické zlepšení funkce jsme skutečnou
reinervaci neprokázali.
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N. MUSCULOCUTANEUS (C,-C,)

Nerv vzniká z koře-nů Cs'2 Cu, C7, 
'_

V axile piovizil,atěrálni část n. medianus. Vysoko napaŽi, v hloubce mezi svaly,
se dělí v četné větve pro flexory loketního kloubu: m. biceps brachii, m. brachialis a m.
coracobrachialis.

Vysílá kožní větev (n. cut. antebrachii lateralis),která probíhá na půi v hloubce,
nad loketním ohbím vstupuje do podkoží a inervrrje kůži ventroradiální plochy předloktí
(obr. 100).

Samostatné poškození n' musculocutaneus je tak mimořádné, že kromě cílené
bodné rány axily nebo střelné rány s malým kalibrem nepřichází v úvahu. ojediněle byla
popsána paresa n. musculocutaneus po fixaci horní končetiny v abdukci, zevní rotaci
a extensi. Známe sdružená poranění n. musculocutaneus a n. medianus (pád horolezce
do smyčky), ale ta už patří do poranění sekundárních fascikulů pažní pleteně.

;ojka z epineuria,

trta I97Bb.)

'merální rytmus'()
:ušení n. axillaris
otvrdilo. Histolo-
tg střibrné svorky
e isme skutečnou
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1"ry,_55n-!ails (.'_';tcz řu'l t

N. radialis je tvořen vlákny kořennQ'2 -Co, C1*částečně také 9' " T.b.r.
Na zadní stěně axily se odděluje ďd n. axillaris] s nímž až k tomuió'místu běží

společně iako zadní svazek pažní pleteně, sledLrje a. axillaris a později a. prof. brachii.
Vstupuje'$9_!t 1-rj"c-'9;l_1p119hii_a rozděluje ho na část povrchní (caput longum et laterale)
a hlubokou (caput mediale). Spolu s a. prof. brachii se přikládá ke kosti, kde vytlačuje
na laterální straně humeru spiráloyitý sr,rlcus g, radlaJls. Proríži potom septum inter_
musculare zezadls dopředu, prochází tak mezi ohýbači (m. brachialis a m. biceps brachií
na iedné straně a m. brachioradialis na druhé straně) a dělí se v konečné větve (obr. l03).

N. radialis je nejsilnějším nervorym kmenem paže. Ještě před vstupem mezi hlavv
m. tliceps brachii vysílá kožní větev pro laterální část paže (n' cut. brachii dorsalis), za
průběhu v m. triceps větve do tohoto svalu, potom n. cut. antebrachii dorsalis, který
zásobujekůžinaradiálnístraně předloktí (obr. 53, 104). v místě, kde opouští sulcus n.
radialis, tedy na rozllllqí*s'tř.e{p-í11doln_! třetlpy paže, vysílá větve k _m'. brachioradialis
a k mm. extensores čáip;;abiates. ve výsi lateráiního .pit ooáýt" sé-óffi$'ašíffiÉ

-,.e- 

_A,.^4.--1r---"1' 
'supeqficjef-s' kterým je zásobena kůže dorsálního radiálního kvadrantu ruky

(obr. 105). 1bý.r-pjlp;t.4.'!;_9Jg_q$3'.q' vstupuje pak do m. supinator a po výstupu z něj
se velmi variabilně rozděluje v četné svalové větve pro extensory: mm. carpi ulnaris,
digitorum communis, pollicis longus a brevis, indicis proprius a pro m. abductor pollicis
longus. Ve střední třetině předloktí je nerv už tak rozptýlen, že v těchto místech přichází
v úvahu jen zranění jednotlivých svalových větví (obr. 103, I39).

Motoricky tedy n. radialis ovládá extensi lokte' extensi zápěstí, extensi meta_
karpofalangeálních (MP) kloubů všech prstů a extensi i abdukci palce ve všech jeho
kloubech' Neinervuje svaly natahující II- až V. prst v interfalangeálních (IP) kloubech!

Poranění vřetenního nervu přichází v úvahu v úseku mezi axilou a horní třetinou
předloktí.

V axile a horní třetině pažeje poranění nervu vzácné, neboť nerv je zde dobře kryt.
Ve střední a dolní třetině paŽe ttpí nerv mnohem častěji, zvláště v souvislosti

se zlomeninou diafysy pažní kosti nebo se suprakondylickou zlomeninou.
Ve výši horního předloktí je poranění nejčastěji vázáno na zlomeninu horní třetiny

radia nebo na zhmoždění v supinátorovém kanálku'
Diagnostika paresy n. radialis je snadná, |estliže se při kiinickém i EMG vy-

šetření pamatuje na několik skutečností vyplývajících z anatomického uspořádání nervu:
1. Paresa extense v lokti je pro samostatné poškození vřetenního nervu netypická.

Pokud jé nerv poraněn ták vysoko, že jsou poškozena i vlákna pro m. triceps, je zpravidia
19B poškozen i n. axillaris (paresa dorsálního svazku pažní pleteně}. 

_

Obr. 103. N. ra
anatomického usp

a - průběh kmt
nejčastější sled od
vých větví a ine
1 - m, triceps
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med.,3-m.t
caput long., 4

radialis, 5 - m'
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11 - m. abduc
12 - m. exten
13 - m. exten
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vů šrafovaně, ar
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obr. 103. N. radialis. Schéma
anatomického uspořádání.
a - průběh kmene n. radialis,
neičastější sled odstupů jednotli-
vých větví a inervované svaly:
I - m. triceps brachii, caPut
lat.r 2 - m. triceps brachii, caPut
med., 3 - m. triceps brachii,
caput long., 4 - m. brachio-
radialis, 5 - m. extensor carPi
rad. long., 6 - m. extensor
'carpi rad. brev., 7 - m. extensor
digitorum, 8 - m. extensor
dig. V. propr.' 9 - m. extensor
carpi uln., 10 - m. supinator,
11 - m. abductor pol. long.'
12 - m. extensor pol. brev.,
13 - m. extensor pol. long.,
14 - m. extensor ind. ProPr.
.á - rozsah hypestesie při vy_
řazení jednotlivých kožních ner-
vů šrafovaně, autonomní zóna
n. radialis černě.

n. orilloris
N, RADIALIS

fosc. medíolis

n. cut. brochii post.

2

r Thr.
luto místu běží
a. prof. brachii.
gum et laterale)
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:ps, ie zpravidla
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2. obvyklé obrázky z Íady učebnic, kde je demonstrována ruka přepadající bez-

vládně v zápěstí, ukazují jev, který se při parese n. radialis nemusí nutně vyskytnout.

Vlákna pro mm. extensores carpi radiales odstupují totiž tak vysoko, že pÍi poranění

v dolní třetině paže a v horní třetině předloktí unikají a extense zápěstí ztstává za-

chována. Paresa extense v zápěstí je výrazem poškození nervu ve střední třetině paže.

Z funkěních testů jsou nejhodnotněiší ty, které zjišťují činnost r. profundus:

a) Pacient nedokáže provést kombinovanou extensi a abdukci I. prstu ve všech

kloubech (obr. 1O6a).

b) Pacient nedokáže provést nataženi v MP kloubech II.-V. prstu při maximái-

ním ohnutí v IP kloubech (obr. 106b).

Nejvyšší opatrnosti je třeba při EMG vyšetření. Když jsou již vyvinuty atrofie'

často není jistota, do kterého svaiu radiální skupiny předloktí je sďmací jehlová elektroda

zanořena. Jestliže jsou atrofické jen extensory prstů a dlouhý abduktor palce, zatímco 199
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Obr. 104. Rozsah hy-
pestesie při samostatném
poranění n. cut. ante-
brachii dorsalis.
Stav po vtažení pravé
horní končetiny do pásu
transportéru. Úplný de-
nervační syndrom r. pro-
fundus n. radialis vpravo-
Hypestesie v oblasti n.
cut. antebrachii dorsaiis.
Normální čití v oblasti
r. superficialis n. radialis.

Obr. 105. Rozsah aneste-
sie při současném pora_
nění n. cut. antebrachii
dorsalis a r. superficialis
n. radialis.
Řezné poranění n. ra-
dialis' Úplný denervační
syndrom r. prof. n. ra-
dialis, r. superf. n. ra-
dialis a n. cut. antebrachii
dors. Ruka spočívá na
podložce.

m. extensor carpi radialis longus' zásobený výše odstupujícími vláknn zachovává svůi
objem i činnost, může registrace ieho aktivity i stimulačních odpovědí překrýt denervaci
svalů inervovaných r' profundus. Největší diagnostickou cenu mázáznamz m. extensor
pollicis brevis, jehož bříško se nacházi v dolní třetině předloktí a rýSuie se na ieho dor-
sální a radiální hraně při sevření ruky do pěsti.

Výsledky uvolňovacích operací (neurolysy) n. radialis jsou vždy nejisté. U spo-
jovacích operací jsou podle našich zkušeností výsledky epineurálďch sutur dobré jen při
defektu kratším než 4 cm; Zacharyho údaj o kritickém rozsahu defektu 8 cm považujeme
za příliš optimističký. Mobilisace vřetenního nervu ie obtížnější než u jiných nervů,
takže snadno vzniká nepříznivé spojení pod tahem. Reinervace je vždy značně neúplná
(Dolenc 1975 30-50o/o, Stejskal a Kredba 42o ). Přesto zásadní konservativní postoj k pa-
resám vřetenního nervuJ jaký radí napÍ. Schiltt (1969) při zlomenináchpažnikosti' nelze
doporučit. U spojovacích operací s použitím štěpu uvádí Millesi (I975) výborné výsledky

200 u defektů 6,2l + 2,97 cm u 39|/. a velmi dobré výsledky u defektů 8,75 + 3,49 cm

I

I
Obr. 106. Fua\
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14. Rozsah hy-
při samostatném

n. cut. ante-
lorsalis.
) vtažení pravé
lnčetiny do pásu
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obr. 106. lyr'tsglgegU:.Bdiails.
a _ současná extense a abdukce I. prstu ve všech kloubech. Hromadná zkouška pro činnost
m' extensor pol. long., m. extensor pol' brev., m. abductor pol. long. Na pravé ruce, která je
paretická, zůstává I. prst v addukci, neschopen odtažení od dlaně a natažení,
ó - extense MP kloubů II.-V. prstu při maximální flexi v IP kloubech. ohnutím IP kloubů
isou lTřazeny mm' lumbricales a při pokusu o natažení v MP kloubech se pak uplatní jen m.
extensor digitorum a m. extensor indicis proprius. Na pravé paretické ruce je tento pohyb ne-
možný. - Na paretické ruce je zachována extense zápěstí na důkaz, že poranění je pod od-
stupem vláken pro extensory carpi.

,J 44oÁ nemocných. operační přístupy a výkony viz str. 254 a obt. I37-I40-
U definitivních úplných denervačních syndromů n. radialis byly navrženy různé

způsoby přenosu šlach; mezi nejznámější patří Perthesova plastika, při které se
šlachy flexorů zápěstí přešívají do m. extensor digitorum communis, m. abductor
pollicis longus a m. extensor pcllicis brevis.

Výsledky léčby paresy n. radialis je možno všeobecně označit za clobré. Nemocní
se vracejí do pracovního poměru i tehdy,kdyžvykonávajítěžkoufysickou práci. Týká se

to nejen nemocných, u kterých došlo k úplné nebo částečné hybné restituci, ale i nemoc-
ných, unichž se hybnost extensorůpalceaprstůneobnovila. Tehdy docházikvýkonným
substitucím, naučí se např. držet pero při psaní pomocí maximální Ílexe v zápěstí. Nej-
potřebnějšísvaly,flexory,zůstávaji nedotčeny,aprotoje výkonběžných činností zdatný. 20l



* 9lť*"*|.''9.'(9:;Thl1 t9ř, c' - Th')

N. ulnaris je tvořen převážně kořelY Ce a Thr. Ze tří hlavních nervů horní kon_
četiny je.nei*qbli(na svém začátkll měří v průměru 3,8 mm, zatímco n. radialis 4,3 mIn
a n. medianus 4,1mm) (obr. 75r76,98).

N. ulnaris probíhá v axile mediálně od a. axillaris, mezi axilární tepnou a žílou.
Na paži je nejprve mediálně a lehce dorsálně od tepny, postupně stále více dorsálně.
v"*.g"lp:'l- bjcipitalis medialis leží mediálně od n. medianus.- Pak proráží septum inteÍ-
musculare dorsálně a sestupuje na dorsální stranu mediálního epikondylu. Zďe, v sulcus
ngrv-Lrln-T1-9:__l9ŽÍ-n9?i."$4 q-k'pl!!.yy:$y'e'1.č9tným nebezpečím. Jakmile vnikne pod
caput humerale m. flexor carpi ulnaris (které odstupuje z mediálního epikondylu a pře_
klenuje sulcus n. ulnaris), je opět kryt svalovou vrstvou. Sestupuje na volární ploše
předloktí pod radiálním okrajem m. flexor carpi radialis a po ulnárním okraji a. ulnaris.
V distální třetině předloktí zttáceji svaly bříška, pÍecházeji ve šlachy a n. ulnaris opět
zttáci kryt. V_e výši zápéstí je stále uložen ulnárně od a. ulnaris, jde tedy mimo lig.
carpi transversum, zcela povrchně nad retinaculum flexorum. V ruce probíhá hluboko
mezi svaly (r. profundus) distálně-konvexním oblr;ukem, od antithenaru k thenaru a za
tohoto průběhu vysílá své konečné větve ke svalům a ke kůži: hranice s n. medianus
je zpravidla uprostřed IV. prstu.

První svalové větve vysílá n. ulnaris, podobně jako n.. medianus, až ve výši loket-
ního kioubu (pro m. ff'exor carpi ulnaris) a na předloktí (pro ulnární část m. flexor digi-
toÍum prof. sloužíci III. až V. prstu). Hlavní větvení je aŽ na ruce. Nejdříve odstupují
větve pro celý antithenar, pak postupně pro interosseální svaly (od IV. ke II.) a pro mrn"
lumbricales (IV. a III.) a nakonec pro m. adductor pollicis a m. interosseus dors. I.
Tento průběh vysvětluje, p19č I. mm. interossei a adduktor palce trpí při chronické
kompresi nejdříve a proč při reinervaci nastává obnova |ejich funkce nejpozději (obr. 107).

Kožní větve n. ulnaris nejsou četné. Podle poruch čití se orientujeme v případech
obtížné diferenciace paresy n. ulnaris proti n. medianus. Uprostřed předloktí odstupuje
z hlavního kmene nervu r. cut. palmaris, který zásobuie malý okrsek kůže ulnárně na
zápěstí. Na hranici dolní třetiny předloktí pak odstupuje r. dorsalis, který inervuje
kůži ulnárního dorsálního kvadrantu ruky včetně dorsální Strany IV. a V' prstu. Ve
výši os pisiforme odstupuje r. superficialis, který má na starosti citlivost ulnárního

202 palmárního kvadrantu ruky (st. 214).

a

Obr. 107. \.
a - průběh i
na pažt' a na 1:
ó - průběh k:
dig. V., 5 r:
8 - m. lumbri,
interosseus dor,
interosseus doi
c - rozsah h,'';

Neobi'č<
oběma něn_v
(Martin-Gru
(Anatomick!'r
mezi n. ulnarir



fosc. medioíis
fosc. posterior

Íosc. loterolis

n. cut. brochii med.

cut- ontebrochii med.n. medionus

N. ULNARIS

:vů horní kon-
adialis 4,3 rtm

epnou a žílou.
více dorsálně.
septum inter-
. Zde, v sulcus
ile vnikne pod
kondylu a pře-
r volární ploše
Šraii a. ulnaris.
n. ulnaris opět
edy mimo lig.
:obíhá hluboko
k thenaru a za
s n. medianus

ž ve výši loket-
m. flexor digi-
1říve odstupují
iI.) a pro mrre.

osseus dors. I.
í při chronické
zději (obr. 107).

ne v případech
lloktí odstupuje
luže ulnárně na
který inervuje
a V. prstu. Ve
ir,ost ulnárního

n. medionus ťi' Ul-NARls

.- kožní věwe pro ruku

{r. polmoris r. dorsolis)

r cut
pqlm

)\'r. dors (

\ 
'r. nolm.

r' superÍ.

obr. 107. N. ulnaris. Schéma anatomického uspořádání.
a - průběh kmene n. u1naris, nejčastější sled odstupů iednotlivých větví a inervované sval5l

na paži a na předloktí: -1 _- -m. fl'e_šg.L 9a"rp-l-.]!-r-|.' 2 '_n8..*ÍŤ9{-9r dig. prof. li'I -Y'} - průběh kmene n. uínaris níruce a jeho větvení:3 - m. palmaris btev.,4 - m. abductor
dig. V., 5 - m. flexor dig. V., 6 - m. opponens dig. V., 7 - m. interosseus dors., vol. IV.,
8 _ m. lumbricalis IV., 9 m. interosseus dors., vol. III., 10 - m. lumbricalis III.' .Í-Í - nr'

interosseus dors., vol. II., 12 - m. flexor pol. brev', c. prof., .íJ m. adductor pol., 14 - nr.

interosseus dors. I.
c rozsah hypestesie při vyřazení n. ulnaris šrafovaně, autonomní zóna n. ulnaris černě.

Neobyčejně důležité jsou spojky n. medianus s n. ulnaris. Anastomosa mezi
oběma nervy ve výši dolní třetiny předloktí je většinou autorů považována za stálou
(Martin-Gruberova anastomosa' obr. 108). Podle některých novějších pozorování
(Anatomický ústav FVL KU Praha) je pravděpodobné, Že existuií bohatá jemná spojení

mezi n. ulnaris a n. medianus na předloktí v několika etáŽích nad Sebou. Dále, ve všech 203



Obr. 108. Komunikace mezi n. ulnaris a n. me-
dianus.
Spojka mezi oběma nerlY na předloktí vysvětluje
případy ,rcelé ulnární ruky" (a) a J,celé mediánové
ruky" (ó) při proximálních lesích jednoho z obou
nervů nad spoikou. obrázek ukazuje, Že v každém
případě ie svalstvo hypothenaru úplně odkázáno
na n. ulnaris (jedna vý|imka do 600 až 1000 pří-
padů) a Že pro kompensaci poraněni distálního
předloktí a zápěstí nemá tato spojka význam.

-sJ'a!9.shlb*g-u_l9*!9'gz3oj!*dtp-Lg_g"-u:í]*-jggly-pg9': podle různých sdělení je m.
flexor pollicis brevis zásoben v obou hlavách Ye 20-40 o/o z obou nervů, m. opponens
pollicis rovněž ve 20o/o, m. adductor pollicis v 10-100 oÁ, m.interosseus dorsalis
I. v 7 o/o. Naopak Svaly antithenaru isou zásobeny výlučně n. ulnaris. Popsané variace
vysvětlují variabilní roz_sah denervace při úplném poškození-n. ulnaris (tzv. ,'ce|á ulnární
ruka", ,rcelá mediánová ruka").

Na kterých místech může být n. ulnaris poraněn?
Na paži ve výši sulcus bicipitis medialis, většinou společně S n. medianus a někdy

také s a. brachialis.
' ' V šú1čús'ň. 

-ulnaris 
na dorsální Stlaně mediálního epikondylu humeru. Příčiny

jsou pestré, ale nejčastěji působí kompresní mechanismus. Nerv může utrpět jednorá-

zoým silným tlakem, např. při zlomenině mediálního epikondylu nebo při Supra-
kondylické zlomenině, ale prakticky vždy je podmínkou zevní dislotace dolního úlomku.

}estliže obrna n. ulnaris vznikne hned, vlivem přetažení, stačí k úpravě většinou jen

reposice úlomků. Mnohem častější jsou paresy n. ulnaris z dlouhotrvajícího utlačení
nervu. V anamnese je obvykle zlomenina loketního kloubu vzniklá před mnoha lety.
Při operaci se najde nerv přetažený a napnutý přes mohutný zevní svalek. Poškození
nervu tu vyplývá z kombinovaného působení tlaku, tahu a tření. Jsou i chronická poško-
zení ulnárního nervu z dlouhodobého tlaku a tření, jimž nepředctlázi zlomenina. Je to
často u lidí s krátkým mediálním epikondylem, dovolujícím při flexi v lokti přesmyká-
vání nervu směrem kupředu. Chronickým kompresivním syndromům n. ulnaris (ku-
bitálním syndromům) věnoval u nás četné práce Pechan.

Pod loketním kloubem trpí n. ulnaris zejména u pracovníků, kteří opírají předloktí
o hranu stolu a v rukách přitom drži téžší předmět. To jsou typické profesiální obrny

204 kuličů skla. Změny na nervu jsou nejen pod loketním kloubem, ale i v místě průběhu
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Obr. 109. Atrofie m. interosseus dors.
I. při úplném denervačním syndromu
n. ulnaris.
Nemocný l . l.' viz též obr. L4' 27 , 67 .

obr. 110. Semiflexní a abdukční držení
IV. a V. prstu při úplném denervačním
syndromu n. ulnaris.
Plná čára vyznačuie rozsah anestesie pro
pohyblivý dotek.

obr. 111. Funkční testy n. ulnaris.
Test hyperaddukce palce. Velmi citlivý test.
Ani při tomto částečném denervačním syndro-
mu n. ulnaris nemocná nedokáže jet špičkou
palce po volárních plochách MP kloubů od II.
ažkV.

nervu v sulcus n. ulnaris. Předpokládá Se, že nerv je tu poškozován nejen tlakem, nýbrž
i dlouhodobým tahem při stálé flexi loketního kloubu.

Na volární straně dolní třetiny předloktí a na zápésti je nerv vystaven Íezným ra-
nám a častěji než jinde zde vzniká přerušení jeho kontinuity.

Motorický význam n. ulnaris se uplatňuje v kontrole hybnosti prstů. Jeho oslabení
nebo vyřazení se projevuje nápadnými změnami konfigurace a držení první interoseální
prostor je vpadlý z atrofie m. interosseus dors. I. (obr. 109)' IV. a V. prst jsou v lehké
semiflexi a abdukci (obr. 110).

Trvá{i poškození n. ulnaris déle, atrofují i ostatní interosseální svaly a abdukce
s flexí IV. a V. prstu se zvětšuje.

Z funkčních testů doporuču;'eme tyto dva: 205



a) nemocný se nedokáže dotknout špičkou palce volární plochy MP zkloubení ma-
líku (test hyperaddukce palce). (obr. 111.)

b) nemocný nedokríže ohnout II.-V. prst v MP kloubech při |ejich současném
natažení v IP kloubech. Je to kombinovaný test pro funkci mm. lumbricales a interossei
dorsales. Pró paresu n. ulnaris svědčí nedokonalá extense IP kloubů III._V. prstu.

j' Ty'o dva testy jsou vybrány z mnoha doporučovaných testů s ohledem na skuteč-
nost' že u nich jen málo interferuje substituční kapacita n. medianus' Podobně při
EMG vyšetření je nutné se vyvarovat registrace nebo stimulace struktur z oblasti
n. medianus. Je proto zapotřebí:

I. pŤi záznamu Z m. interosseus dors. I. vzit v úvahu možnost, že registrační
elektroda zachycuje aktivitu Z thenaru (n. medianus) místo z m. interosseus (n. ulnaris),
a to zvláště v případě, že m. interosseus je atrofický,

2. při stimulaci n' ulnaris nazápéstianapaži vzít v úvahu možnost' že stimulační
elektroda dráždi současně nebo jenn.medianus, a to zvláště v případě, kdy n. ulnaris je
poškozen a méně vodivý.

Protq._']]-" lej'v.yšši _djgg!o-91ick9"]{*9jny_:-i{zla'g-.'11 9Y?g_?1!i!49naru, které jsou
zásobeny jedině n. ulnaris, a stimulace v sulcus n. ulnaris, kde nerv probíhá vzdáIen
od n. medianus.

Indikace k operaci: na rozdíl od n' medianus, kde jsou podstatné poruchy čití
a poruchy trofické, doporučujem9 q Pqrgs T: u|na119 r9v-i9i_ ta_m' kde jsou především po-

TYg_!y_ 'ry9lorické. Při dlouhodobé kompresi isou atrofie zpočátku jen v m. interosseus
dors. I. a teprve později se rozšiřu|í na svaly zásobené z proximálnějších větví. Atrofie
I. interosseu a příslušný EMG denervační obraz jsou operační indikací i v případě, že
čití je zcela neporušeno a svaly antithenaru pracují dobře. operační přístupy a vý-
kony viz str. 260 a obr.I42-144.

Důležité upozornění; obraz paresy n. ulnaris je často k nerozeznání podobný
parese kořenů Ca_Thr, jak ji známe u kořenových kompresí zadními osteofyty ve výši
dolních krčních obratlů. U nejasné paresy n. ulnaris je proto nezbytné provést šikmé
snímky krční páteře a přesvědčit se, zha foramina Co,z 8 Cz,g nejsou zužená!

operační výsledky jsou velmi dobré u uvolňovacích operací, jsou-li ovšem pro-
vedeny dříve, než vzniknou těžké atrofie' Jsou dobré u spojovacích operací provedených
klasickým způsobem (epineurální steh a lepení), kde defekt nervu je menší než 5 cm.

Jsou špatné u neurotmesí s delším, zvláště proximálním defektem, i když se použije
rozsáhlého uvolnění nervu a flexe v lokti a zápěstí. Někteří autoři isou optimističtější,
uvádějí rozsah kritického defektu až l0 cm. Uvádějí Se také dobré výsledky i po spojovací
operací provedené až za 32 měsíců (Izaekov 1968). To je jistě velmi výjimečné.

U spojovacích operací k1asickou epineurální suturou jsme zjistili, že kri-
tická vzdálenost ani doba zdržení nejsou konstantní, nýbrž měnlivé a vzájemně závislé
veličiny. Kritická vzdálenost je tím kratši, čím je doba zdržení mezi úrazem a Suturou
delší. Pro nejčastější zraněni n. ulnaris a n. medianus v dolní třetině předloktí anazá'
pěstí určili Stejskal a Kredba (1978) exponenciálni vztah

R: D2 . T' : 150,

kde R : míra
Při R >. 150 l
nadějnéhc', spt-

při zc:i

Při defe-

]'8-24 měsícr
jnerr'ace. ať b,

L spojc
uvádějí f,Íi]le:
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Zásluht l
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Trofické pcr-:
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kde R : míra reinervace' D : dé1ka defektu nervu V cm, T1 doba zdržení v měsících.
Při R > 150 byl výsiedek operace vždy špatný. Prakticky to znamená, že pro možnost
nadějného spojení uvedených nervů epineurálním způsobem platí tyto hraniční hodnoty:

5cm
4cm
3cm
2,5 cm

Při defektech delších než 4-5 cm' nebo suturách provedených později než za
18_24 měsíců, nebylo klasickým spojovacím způsobem dosaženo nikdy významné re-
irrervace, ať byl druhý faktor jakýkoliv.

U spojovacích operací s použitím mikroskopu a autologního štěpu
uvádějí Millesi a spo!. (1972) dobré výsledky i po náhradě defektu ulnárního neÍvu
v délce 20 cm!

Zásluhouobvykle zachované činnosti dlouhých flexorů prstů a doplňující inervace
z n. medianus zůstává nemocnému i při neúspěšné léčbě pevný stisk ruky a prakticky
vždy se vrací do zaměstnríní. Často přetrvávají nepříjemné parestesie autonomní oblasti.
Trofické poruchy i při úplném denervačním syndromu n. uinaris nejsou časté.

pÍizdrženi T' do 6 měsíců kritická vzdálenost defektu D
9

18
24
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"il N. MEDIANUS (C,-Th, , též Co_Th,)

Nery !e t-u-ojgl 5s!.:y"!:"Se's:'..8_gJ_l'a, menší počet vláken může vycházet
i z Cq a Thz. N. medianus má tedy nejširší míšní zastoupeni ze všech nervů horní
končetiny.

Yzniká vysoko v axile spojením dvou pramenů: jeden vycházi z laterálního fasci-
kulu pažní pleteně (C'_u), druhý z mediálního (Cu-Th'). Laterální porce je silnější
a sleduje a. axillaris. Ventrálně od tepny obě porce splynou a sledují ji (nyní je to již
a. brachialis) až do loketní jamky. Na dolním okraji jamky, kde se a. brachialis štěpí
v a. radialis a a. cubitalis' se nerv zanořuje do hloubky mezi svaly: nejdříve mezi obě
hlavy m. pronator teres, potom mezi m. flexor dig. superficialis a profundus. K povrchu
se dostává až v dolní třetině předloktí, kde se vynořuje mediálně zpod šlachy m. flexor
carpi radialis, laterálně od šlachy m. palmaris longus. Zejména od této šlachy je třeba
nerv odlišit, neboť při Íezných ranách zápésti jsou časté mylné anastomosy mezi n. me-
dianus a šlachou m. palmaris longus. Na zápěstí probíhá nerv těsně pod lig. carpi
transversum v canalis carpi. Pokud se orientujeme podle tepny, probíhá tu nerv
těsně mediálně od a. radialis. Ve výši base metakarpálních kůstek mezi hlavičkou II.
a III. metakarpu Se n. medianus rczpadá v konečné digitální nervy (str.214).

Na paži nevydává n' medianus (stejně jako n. ulnaris) žádné větve. Teprve v lokti
se oddělují vlákna pro m. pronator teres) m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus,
m. flexor dig. superficialis a samostatná silnější větev n. interosseus ant. pro m. flexor
pollicis longus a část m. flexor dig. profundus, sloužící palci a ukazováku (obr. 1l2).

Důležité spojky n' m9dianus s n. ulnaris na předlokti: viz stt.203, (obr. t08).

V distální části předloktí nebo na zápěstí odstupuje kožní větev r. palmaris, která
inervuje kůži radiální části zápěstí a přilehlého thenaru. Konečné větévky na dlani
(nn. digitales communes I' II, III) inervují u.š-l-'jlg":]r!,i_.!h:lq.ryr (m. opponens pollicis,
m. abductor pollicis brevis, povrchní hlavu m. flexor pollicis brevis), první a druhý m.
lumbricalis a kůži volárního radiálního kvadrantu ruky tak, že hranice probíhá obvykle
středem volární plochy IV. prstu (obr. 1l3, 116)' Z klinického hlediska je významné, že n.
medianus zásobuje i dorsální plochy posledních článků II.-III. (IV.) prstu: je to pří-
činou trofických změn nehtů.

Výskyt poranění n. medianus: Intimní vztah n. medianus k a' brachialis na
paži a také k n. ulnaris v sulcus bicipitis medialis je příčinou častých společných zra-
nění tohoto nervově cévního svazku při traumatech paže.

V oblasti loketního kloubu je n. medianus dobře kryt. U suprakondylických zlo-
20B menin jej chrání před úlomky kostí m. brachialis, který leží mezi ním a humerem, gÍez-
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obr. 112. N. medianus. Schéma
anatomického uspořádání.
a - pruběh kmene n. medianus,
neičastější sled odstupů jednotlivých
větví á inervované svaly: ,1 - m.
pronaÍor teres, 2 - m. palmaris
long., J - m. flexor carpi rad.,
4 m. flexor dig. prof. I., II.,
5 m. flexor dig. superf., 6 - m.
flexor pol. long., 7 m. pronator
quadratus, B m. abductor pol.
bíe\'', 9 - m. opponens pol., 10 -_ m'
flexor pol. brev., c. superf., 11 - m.
lumbricalis I., 12 - m. lumbrica-
lis II,
b - rozsah hypestesie při vvřazení
n. medianus šrafor'aně' autonomní
zrina černě.

. N, MEDIANUS

i0- -li
b1

a

ných ran je chráněn Společným Začátkem flexoru. Podobně dobře je ukryt před zraně-
ními v horní a střední třetině předloktí.

Naprostá většina zranění n. medianus je zpúsobena na volární ploše zápěstí: jsou

to jednak Íezné rány dolní třetiny předloktí a zápěstí, jednak stlačení nervu v karpálním
tunelu. Méně častou příčinou jsou zlomeniny doiní části radia.

- Motorický význan n. medianus je mnohem menší než význam n. radialis
a zvláště n. ulnaris, ale samozřejmě nikoli zanedbatelný. Ve většině pohybů je akce svalů
.zálsobených n. medianus tak vydatně podporována synergní akcí svalů zásobených n'
ulnaris, že lehká paresa n. medianus snadno uniká pozornosti. Lehké paresy ruky a prstů
je proto třeba velmi obezřele posuzovat. Z mnoha známých funkčďch testů doporu-
čujeme dva:

a) při vysokém poranění na paži včetně n. interosseus ant. nemocný neprovede

b

20$



obr. 1l3a, b. Rozsah anestesie při čerstvém
poranění n. medianus.
TržnězhmoŽděná rána zápěstí před 2 dny'
úplný denervační syndrom n. medianus.
Anestesie pro stálý dotek 1g a méně, anestesie
pro pohyblivý dotek.

obr. 114. Funkční testy n. medianus.
Test volární abdukce palce. Jeden z nejspolehli-
vějších testů pro n. medianus. Nemocný ne-
provede kolmé odtažení I. prstu levé ruky od
dlaně. Nežádoucí kompensace svaly z inervační
oblasti n. ulnaris (m. adductor pol., svaly hy-
pothenaru) nepřichází v úvahu.

flexi posledního článku palce (m. flexor pollicis longus). Při zkoušce je třgba p_evlě
fixovat základní článek palce. Podobně neprovede flexi posledního článku ukazováku
(m. flexor dig. profundus); tehdy je třeba fixovat základni a střední článek druhého
prstu,

b) při nízkém poranění na zápěstí nemocný neprovede tzv. voltÍni abd_ukci palce
(obr. 11a). I když je tento pohyb výsledkem hromadné aktivace svalů thenaru (jako

každý pohyb palce) a je tedy třeba uvážit ulčitou spoluúčast n. ulnaris, je tato zkouška
podle našich zkušeností mnohem citlivější než zkouška oposice palce, kdy se více aktivuje
adduktor palce a kdy nedostatečný pohyb palce může být značně nahražen antithe-
narem (n. ulnaris).

opatrnosti je třeba také při EMG vyšetření, neboť v atrofickém thenaru nikdy
nelze určit Se Stoprocentní jistotou, že hrot jehlové elektrody je ve zvoleném svalu. Na-
tivní vyšetření je nezbytné doplnit vyšetřením stimulačním. Avšak jedině ve výši lokte

210 jsou n. medianus a n. ulnaris od sebe dostatečně vzdáleny, dráždéni zde nemůže pře-
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sahovat k n. ulnaris a jedině odtud' z kubitální jamky, má stimulační odpověď ve svalech
thenaru diferenčně diagnostickou cenu.

Velký význam plqjg-znaní a zvláště zhodnocení paresy n. medianus mají poruchy
sensitivní a trofické. Trápí nemocného vždy více než poruchy motorické. Sensitivní
poruchy jsou jak zánikové, tak iritační. Na bříškách I.-III. prstu nemocni nerozezná-
vají jemné doteky, nerozliší minci od knoflíku, necítí, že maji v prstech hřebík, kuřák
se často spálí, pokladní plete při počítání bankovky, jiný pouští předměty z prstů, aniž
o tom ví. Někdy jsou nesmírně nepříjemné hyperpatie a dysestesie, od brnění prstů
v chladu' křečí v ruce při delší práci, až po pocity žhavých drátů protahovaných prvními
dvěma-třemi prsty. Složka zániková a iritační jdou ruku V ruce: ien tam, kde přetrvává
anestesie nebo těžší hypestesie, jsou přítomny bolesti. Podobně je to s trofickými změ-
nami: jsou tím výraznější, čím je hypestesie a zvláště anestesie rozsáhlejší. Není však pa-
ralela mezi dvoubodovým testem a potním testem (str. 77).

Indikací k 
-qP9_1?_9_1 

n.' medianus jsou především řezná poranění, tak častá v zá-
pěstí. Mají být ošetřena ihned (str. 94). V pozdější době je indikací k operaci výhradně
iritační syndrom. U mnoha těchto nemocných lze před operací prokázat elektrodiagnos-
ticky úplný denervační syndrom n. medianus; nemocní však nemají žádné významné
hybné poruchy. Častým operačním nálezem jsou objemné neuromy v kontinuitě, které
lze léčit jen resekcí změněného úseku nervu; aktivní hybnost se potom proti stavu před
operací nezhorší. Operační přístupy a výkony viz str. 256 a obr. I40 a I47.

Výsledky léěby. Pokud jde o hybnost) není třeba mít u obvyklých řezných ran
v zápěstí žádné obavy. Denervované svaly jsou od zápěstí vzdáleny průměrně 7 cm
(Sunderland) a pokud není velké počáteční zdrženi, reinervují_ do 3 měsíců. Po sutuře
provedené klasickým způsobem dosahuje reinervace vrcholu za 15 měsíců (Ballantyne a
Campbell1973)' obnova svalové síly v oblasti n. medianus dosahuje častěji uspokojivých
hodnot(66o/o),nežn.ulnaris(4Bo/") (StejskalaKredba1978).Dobrýmotorickývýsledekna-
stává i po klasických suturách n. medianus výše na předloktí, a to při defektech dlouhých
8 cm i mnohem delších. Po sutuře provedené pod kontrolou mikroskopu S pomocí auto-
transplantátu uvádí ve své práci Millesi (1975) výborné motorické výsledky při defek-
tech n. medianus dlouhých 6,09 + 4,22 cm.

Celkem \ze lzavÍiÍ, že obnova aktivní hybnosti u Samostatného poranění n. me-
dianus je vždy dobrá až úplná.

Výsledný stav čití je u poranění n. medianus nesporně horší. Často přetrvává nejen
anestesie autonomní oblasti, ale také kruté bolesti. Také trofické změny kůže i vředy

isou časté. To je nejspíše u nemocných poznamenaných vedlejším onemocněním, které
zhoršuje cévní zásobení ruky (diabetes). Jinak se nemocní vždy vracejí do původního
zaměstnání.
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SPoLEČtlÉ poneiqĚnÍ N. ULITARIS A N. MEDIANUS

i:lg*sjss::Šjit-I""'"*ry_9igt'.s.p'e-r."ly*!:gg4gi3].B*b9igi-_k9!€..!'E9_, Tyto nervy
jsou disponovány k9 ppoigč1éryu pos!ženi u]i'\ý+. prr1bě_hep i..4lq\ ye-.yý-!!" naže'
jednak ve výši distální třetiny na předloktí a na zápěstí.*lipi"ý'ě*i;;čffiy"aňm 

óbóů;&"t pripóiáí&i na pažije velmi vážnou hyb-
nou poruchou, protože vyÍazuje všechny flexory ruky a prstů a nemccný nemůže nic
uchopit. Ruka má opičí konfiguraci (palec vtažen do jedné řady s ostatními prsty), kúže
ruky je vyhlazená, suchá, červeně lesklá a bývají na ní stopy po spáleninách. Navíc mívá
nemocný kruté bolesti v necitlivé oblasti.

Úplný denervační syndrom obou nervů při poraněni zápésti je sice rovnéž zá_
važnýmporaněním, ale protože inervace flexorů zápésti i dlouhých flexorů prstů zůstává
neporušena, je úchop z větší části zaqhov-4n - pokud ovšem nejsou přeťaty šlachy' Ruka
má drápovitou konfiguraci s hyperextensí MP kloubů a semiflexí IP kloubů (obr. 115;,

thenar a meziprstní prostory lsou atrofické, IV' a V' prst v 1ehké abdukci. Nejvíce bývá
postiŽena oposiční funkce palce (volární abdukce palce) a tím také jemný úchop mezi
palec a ukazovák. Dysestesie a parestesie. stejně |ako kausalgie a trofické změny v oblasti
n. medianus i ulnaris jsou časté.

I při částečném denervačním syndromu Se výrazně up1atňují motorické příznaky
n. medianus. Projevy společného poranění n. ulnaris a n. medianus jsou těžší než by
'odpovídalo algebraickému součtu obou zranění iednotlivých: souvisí to s dipioneurální
inervací drobných ručních svalů, zejména thenaru, kde při r'ýpadu jen jednoho nervu
druhý jeho funkci zastupuje. Toto zastoupení ustává při poškození obou nervů a ze-
jména motorické příznaky n. medianus plně vystupr"rjí'

obr. 1tr5. Drápovitá ruka při současném poranění
n. ulnaris a n. medianus na zápěstí'
Postar.ení ruk1'' s h-vperextensí MP a flexí IP kloubů
je t-vpické pro kombinor-anou lési obou nervů; vy-
niká zejména pří r'olární flexi zápěstí. Yiztéž obr. 20
a 2L" - Na zápěstí |e r'yznačeno místo hmatného
neuťomu"

Silne
Pohi'

nrocným s

nemocní'r:l

2r2



Silné bolesti a trofické změnl" často indikují opakovaný operační výkon.
Pohybová ztráta při sdruženém poranění n. ulnaris a n. medianus je značná. Ne-

nrocným s částečným denervačním svndromem přísluší částečný invalidní důchod,
nemocným s úplnou denervací při poškození nervů na paži úplný invalidní důchod'
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\IERVY RUKY A PRSTŮ (obn t16, t44)

Jsou konečnými 
-vj1'Ye'-rlri "{..g]9di4!9-s'=.s''"g|3g;is-*"?-e-Lqd:gl-1s. Svými konečnými

motorickými větvemi inervují drobné ruční svalstvo. N. radialis inervuje ruku pouze
sensitivně (r. superficialis). Rovněž ostatní konečné větve jsou sensitivní. Nn. digitales
palmares communes z n. medianus a n. ulnaris se v intermetakarpálních dlaňových
prostorech dělí na nn. digitales palmares proprii. Běží po stranách prstů s aa. di-
gitales palmares propriae. (Stromečkovitá větvení jsou zakončena množstvím Vater-
-Paciniho tělísek.) Inervují volární plochy všech prstů včetně dorsální části nehtových
článků II'-v. prstu (obr. 53, 116). Nekonstantním rozhraním mezi n. ulnaris a n.
medianus je IV. prsÍ. Z r. superficialis n. radialis vznikaií nn. digitales dorsales pro
palec, II. prst a radiální část III. prstu. Inervují dorsum celého palce, II. a III. prst
ien k nehtovým článkům. Z r. dorsalis n. ulnaris vznikaji nn. digitales dorsales pro V.
a IV. prst a pro ulnární polovinu III. prstu. Dorsa nehtových článků těchto prstů iner-
vují nn. digit. palm. proprii z n. ulnaris, podobně jako u zbývajicich prstů z n. medianus.

Sensitivní funkce nn. digitales má výjimečnou důležitost. PřeS nepatrnou sílu
(0,7-l,0mm) umožňují nejdokonalejší diskriminační čití a gnostické taktilní funkce.
Dvoubodová rozlišovací schopnost je na bříškách prstů 3-5 mm, na předlokti 65 až
75 mm (omer I974a). U slepců může být vycvičena na menší rozdi|y než 1 mm (Buncke
|972). Z hlediska poznávací funkce můžeme ruku řadit hned za sluch a zrak. Digitální
nervy mají sensitivní jednotky s nejmenším recepčním polem. Proto je jejich rozlišovací
schopnost tak velká.

Poranění. Ve statistikách o poranění nervů nebývají digitální nervy skoro uvá-
děny. Seddon (1972) v sestavě 2838 nervů se zmiňuje o27. Mezi našimi operovanými
činí asi 1 o/o. Přesto souhlasíme s Bunckem (1972)'že ,,digitálninervy jsou bezesporu nej-
častěji zraňovanými periferními nervy". Ve statistikách nervů nebývají proto, že maji
zvláštní problematiku. Spadají do relativně samostatného oboru plastické chirurgie,
do chirurgie ruky. V posledním desetiletí se v ní uplatňuje mikrochirurgie. Umožňuje
spojovat tepny o průměru menším než 1 mm se 100o/o výsledkem, volné přenosy kožních
transplantátů a replantace amputovaných prstů. Spojování digitálních nervů je dokonalé
(Buncke 1972, Khodadad 1972, Hakstian 7974, Michon a Moberg L975, Michon 1976).

Příčinou poranění nervů mohou být ostré Íezné rány, zhmožděni, střelné rány
i zavÍená poranění. Dochází k nim při amputaci části ruky a prstů, po incisích u zánětli-
vých procesů nebo po vpichu jehly během anestesie.

Poranění se projeví ztrátotl citlivosti (obr. l l7). Vyšetříme ji sterilní jehlou na pří-
slušné polovině prstu a na dorsu nehtových článků' které inervují volární nn. digitales

2I4 palmares proprii (na bříškách prstů bývá zhrubělá kůže). Anestesie je nejhůře snášena
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NN. DIGIT, PALM. COMM.
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m. Í|ex. di9it.

N. ULNARIS V. brev
m. obd.R. PROFUNDU

R. SUPERFICIALIS digit. V
lig. corpi tronsv. ---

lig. corpi volore.-x
\ N. MEDIANUS os pisi
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Voter-Pociniho tělísko

N. MEDIANUS
R. RECURRENS
(R. MUSCULARIS)
m. ílex' poll. brev.

m. obd. poll. brev.

m. Ílex. corpi rod'

m. flex. corpi uln.

m. ÍIex. digit. prof'
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obr. 116. Nervy ruky a prstů (n. medianus' n. ulnaris). Vleto řezy, dolekoŽni inervace. (Viz
též obr. 53, l44.) Šlachy povrchního a htubokého flexoru a cévy mezí zápěstím a prsty jsou
odstraněny. Přerušoxanti čtira - přístup k n. medianus do karpáIního tunelu protětím lig. carpi
transversum (retinaculum transversum).
.í _ os trapeziumr 2 - os trapezoideum, J - os capitatum, 4 - os hamatum

na palci. Na ostatních prstech ji kompensují dotykové manévry. Asi u 213 poraněných
vznikají bolesti (Seddon 1972). Porunění nesnášejí chlad. Charakteristickým příznakem
bývá po lehkém poklepu nebo doteku krutý zášleh bolesti charakterisovaný jako elek-
trický šok. V úzké oblasti kůže je cyanosa' snížení teploty' porucha potivosti' Fantomové
bolesti a léčení iritačních syndromů viz stt. 249.

Indikace. Při přerušení digitálních nervů j9 vždy indikolána Sutura. Nejlepší 21'5

n. ulnoris
n. medionus



obr. 117. Přetětí n. digit. palm.
proprius 1' proximální třetině IV'
a V' prstu. Plnti čára - anestesie,
přerušovanri čcira - bolestívá dys-
estesie, šipka - jizva a místo vy_
střelování bolesti při poklepu (Ti-
nelův příznak).

výsledky přináší gkamžité Spoiení. Nepreparujeme v iizvách, nevzniká defekt, nervy
Spoiíme bez napětí, distální pahýl neischemisuje. Můžeme rekonstruovat i digitální
tepny. Digitální nervy isou jen jednou Stránkou chirurgie ruky. Jejich poranění nelze
řešit bez rekonstrukce ostatních tkríní. Snažíme se rekonstruovat všechny tkáně ruky
naiednou. NeníJi to možné' doporučuje Vejz.lalka (osobní sdělení) rekonstruovat nei-
dříve l. kosti a cévy'2. nervy, 3.kůži a podkoží, pak teprve 4. šlachy a svaly. Při kompli-
kacích musíme Suturu nervu odložit do doby demarkace poranění. K indikaci přistupu-
jeme diferencovaně, i když preferujeme co nejvčasnější suturu (Buncke 1972, Michon
1976). operační přístupy a výkony viz str. 262. Píi ztrátových poraněních docílíme
obnovu čití v oblasti palce plastickými přesuny se zachovanou basí, napÍ. z dorsáiní
Strany ukazováku, kde zůstala inervace n. radialis zachovaná. Důležitou součástí léčby
je speciální trénink zlepšující citlivost (omer I974a).

Výsledky. Protože se jedná o nesnríšené. i kd_yž tenké nervy, jsou relativně dobré
výsledky i při klasických postupech. Seddon (1972, I975) udává nejlepší výsledky u oka-
nr.žité suturY, Pak u autotransplantátu a nejhorší u odložených sutur. Je proto chybou
digitální nervy alespoň klasicky neošetřit. Nejlepších výsledků se dosahuje u dětí.
Stromberg r. 1961 (Buncke 1972) ,l 150 dětí do 10 let zjistil skoro ve všech případech
normální diskriminačni čiti. VejaalÁa (osobní sdělení) dosahuje u mladistvých 80 aŽ

276 90 o,'iní návrat funkce.
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Důiežitá je metodika posuzování výsledků. Regeneraci musínre vyšetřovat na
1l2 prstu. Potní testy nejsou vhoclné. Sudomotorická vlákna neregenerují stejně jako
citlivá. Rovněž vyšetření prstového neurogramu (NTAP) nedává objektivní údaj o čití.
.&{.ůže být výbavný i při špatné sensitivnífunkci (Allnquist a Eeg-olofsson 1970). Postup
regenerace nejlépe sledujeme Tinelovým testem a zakreslu1'eme přímo na prst. Po
okamžité sutuře je rychlost regenerace 1-2 mm/denJ- po autotransplantátu z n. suralis
je ještě rychlejší - 3 mm/den. Pro konečné posouzení je nejužitečnější dvoubodová
ciiskriminace. Při mikrochirurgických postupech se protcktivní čití upravívždy a dvou-
bodová diskriminace pod 6 mm u 60 ].i-, operovaných (Buncke 1972). Mikrochirurgie
urnožnila i úspěšnou replantaci amputovaných prstů s digitálními nervy. Hakstian
(\974) jich popisuje přes 500.
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NN. THORACALES, NlN. INTERCOSTALES (obr. 118, 119, 120,121)

Nn. thoracales je )'2 párů smíšených spinálních nervů, vycházejícich z kořenů
Thr-Th''. Vystupují z foraminaintervertebraliaTh11,ažThr-fLr. Každývydávátenký
r'._'m'eq-i_ng-icgs vracejícísekdurálnímu vaku, r. communicans atbus a griseus
k sympatickým gangliím a dělí se na r. dorsalis a r. ventralis. Rr. dorsales po vý-
stupu z intervertebrálních otvorů inervují Segmentálně vlastní hřbetní svalstvo. Kůži
zad inervují od střední čáry laterálné až po medioskapulární čáru. Rr, v9nqq!99* pÍp*-

bíhající v mezižebetních prostorech označujeme jako nn. intercostales, dvanáctý
pod posledním žebrem jako n. súbcostalis. Asi z 60_75 o/o_jsou senšitiíní.

Nn. intercostales vy{4yli! '1,''lr=_ry_P!9_ulqreg. Thr-o inervují dýchací sval-
stvo hruáníkú a Ťh' 

'' 
óuátstuó prední stény břišní. 2. Sensitivní rr. cutanei laterales

odstupují mezi medioklavikulární a axilární čárou. Segmeritáliiď'ffiďů'í ffup dozadu
až k medioskapulární čáře. Navazuji zde na rr. dorsales hrudních nervů. Konečné rr.
cutanei anteriores vystupují při střední čáře a inervují tťup mezi medioklavikulár-
ními čarami až k symfyse (Chusid a McDoilald 1967, Boroaanský a spol.1976). Na hrud-
níku mají pruhy horizontální, niŽe na trupu šikmý průběh (obr. 26). Toto schéma je
ve skutečnosti značně složitější (obt. I22). Pravidlo o plurisegmentální inervaci říká,

gonglion spinole

rodix dorsolis

rodix ventrolis 

-filo rodiculorio n. thorocolis

r. med,

r. lot.

RAMUS DORSALIS

Obr. 119. \n. :r
nn. lumbales.
1 - a. axillaris,
3 - clavicula, -l

mai.r5-m.ser
latissimus dorsi, 7

(odstraněn), 8 _

abdom.

Že jeden dermatc
jednoho nen-u se
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a myotomv je r-z:.
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(Zaěřina a Fuc]is::
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četině (str' 15;.. I
s n. cut. brachii :
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žebr'v. od anzu]u,

RAMUS VENTRALIS
(n. intercostolis)

r. cutoneus ont,

r lot.
I 

'-' 
.n"d'

spinálního nervu, n. thoracalis, n. intercostalis.

. dors
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r. ventr,

21B obr. 118. Schéma

: ::::l^::':"t'1ci 
--J 

// //
', !:i|#iil,,-----/7
r, comm. 9rlseus



119,1201121)

ejících z kořenů
;dý vydávátenký
bus a griseus
dorsales po vy-
í svalstvo. Kůži
. ventrq.l,es pro;
:a1es,. dvanáctý
ensitivní.
rjí dýchací sval-
anei laterales
u'í řup doz"*du

'ů. Konečné rr.
nedioklavikulár-
1976). Na hrud-
Toto schéma je

ní inervaci říká,

aors.
:ut. lot,

.entr.

obr. 119. Nn. intercostales a horní
nn. lumbales.
1 - a. axillaris, 2 - v. subclavia, \
J - clavicula, 4 m. pectoralis
maj., 5 - m. serratus ant.' 6 - m.
latissimus dorsi, 7 - m. rectus abdom.
(odstraněn)' 8 - m. transversus
abdom.

n. musculocutoneus
n. medionus

n. ulnoris

n. cut. ontebroch.med.
I

n. cut. brochii med.

n. intercostobrochiolis
-a\

NN. INTERCOSTALES

- rr. cut. lot.

rÍ. cUt. ont.

n. intercostolis T1 1

n. intercostolis Í12
(n. subcostolis)

-r. cut. ont.

- r. cut. lot.

n. iliohýpogostricus (T1 2-L1 )

- r. cut lot

- r. cut. ont.

n. ilioinguinolis (11)

- rr. cutonei

- nn. scrotoles ont.

n' genltoÍemorolis (L] -2)
n, femorolis

- rr. cut. ont.

že jeden dermatom Spoluinervuje minimálně nejbližší vyšší a nižší segment. Přetětí
jednoho nervu se proto Sensitivně neprojevi. Mezižeberní neruy též inervují parietální

pleuru a peritoneum. Povrchní citlivost a hluboké čití se nekryjí. Mezi dermatomy

a myotomy je vzájemný posun. Čím kaudálněji, tím jsou dermatomy proti segmentální

Svalové inervaci niže (Mumenthaler 1969, Schliack |969) (obr. 120). Proto je při protětí

několika kořenů pod míStem S vyřazenou povrchní citlivostí hluboké čití zachováno

(Zzlěřina a Fuchsoz;d 1972, Zaěřina a spol.1977). R. ventralis Th1121 se silnější větví účastní

na tvorbě brachiálního plexu a přivádí sympatickou inervaci k hlavě a celé horní kon-

četině (str. 157). Rr. cutanei laterales Thz_s vYtvářejí silný n. intercostobrachialis. Spolu
s n. cut. brachii medialis inervuje axilu a vnitřní plochu paže (str' t59).

Paravertebrá|né až k sulcus costae probíhají nn. intercostales uprostřed mezi
žebry. od angulus costae běží laterálně v sulcus costae těsně pod žebrem nebo při jeho 2I9



obr. 120. Kaudální posun
segmentální lrlervaci. Čenň
Tl0. Kožní dermatom "Tl0

Linri. ( S chliack 1969.)

mezi interkostální a kožní
interkostální ínervace

sestupuje až k bikristální

PARAVERTEBRÁLNĚ
(vAN)

ov.
oA.
oN. INTERCOSTALIS

m. intercostolis/
\ int.rnu, Z

externus /

intimus

LATERÁLNĚ
(v n ru-n)

obr. 121. Schéma polohy n. intercostalis
v mezižeberním prostoru paravertebrá1ně
a laterálně.

A.
N INTERCOSTALIS

r. suprocostolis
( o. intercostolis )

sulcus costoe

dolním okraji (obr. 121). Nejvyšší je vena' uprostřed arterie 1 n_einíže nerv (mnerno-
technická pomůcka: van). Laterálně se z interkostální tepny odděluje r. Supracostalis,
který leži nad okrajem dolního žebra (van-a) (Weigner 1938). Podle polohy nervu zne-
citlivujeme: palqve{tebrálně uprostřed mezi žebrY,latgálně na hrudníku při dolním
okraji horního Žebra.

Poranění. Dochází k němu při frakturách páteře, mnohočetných frakturách
žeber ? při -většině 

pronikajících poranění hrudní a břišní stěny. Nejčastěji vzniká
iatrogenně při thorakotomiích a thorakoplastikách (obr. I22). Posterolaterální thcra-
kotomie vede k horším následkům než anterolaterální (Gibbon a spol.1969). NT. subcostalis
trpí při lumbotomiích. Ver_tikáLní..lapa1919.miqké. řezy pjerušgjíqí nn, !n19_1999tqlg--9_'ns:

nrívají větší následky,'11yimqoslab9ní s1inyg"te1.{e{t_qi*betýl1-. Interkostální nervy trpí
při řadě chronických procesů (herpes zoster) degenerativní procesy, tumory atd.).

220 trsolované poranění n. intercostalis nepůs'obí rpotg1lc\oq p-g$gtry. Vícečetné po-
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obr. t22. I-éčení boiestí po iatrogenním poranění n. inter-
costalis. Rozsah poruchy čití po vyřazení pěti segmentů.

a) Spinátní ganglionektomie. Rtg svorek po odstranění
spin. ganglií a kořenů T4-8.

b, c, d) Plnri čóra - následná kožní anestesie, přerušo-
zlanci čára - hypestesie. Šipn'a - jizva po půl'odní thorako_
tomii pro bronchiektasie. Revise n. intetcostalis bez efektu.

ranění vede k oslabení hrudního nebo břišního dýchání a břišďho lisu. Nejvíce v respiraci
brání současné bolesti. Výpad čití u isolovaného n' intercostalis nezjistíme. Teprve po V} -

Ťazeni 3 kořenů se objevuje 1-3 cm úzký nepravidelný pás středové povrchní anestesie

s ruzně širokým lemem hypestesie (obr. I22). Hj4r'ními příznaky poranění jsou bolesti. 22I



222

Projevi q9 již.při lgsi j9di4é!9 nervu. Jsou pásovité a nabývají charakteru neztišitelných
b'glest{ |a_k9' při postherpetické .nguralgii.

I po thorakotomii je obtížné určit nerv a místo jeho poranění. Nn. thoracales (rr.
dorsales) od nn. intercostales rozlišíme denervačními fibrilacemi v paravertebrálním
svalstvu a současnou paravertebrální poruchou čití. Nerv určíme přibližně projekcí bo_
lesti, Tinelovým příznakem a přesně rtg s EMG vyšetřením vedení interkostálních nervů
(Johnson a spol. 1974).

Léčení. Při frakturách žeber provedeme blokádlr u fraktury a v sousedních mezi-
žebřích. Někdy vyřadí bolesti na hodiny i dny. Přerušování n. intercostalis jako prevence
postthorakotomických neuralgií bylo zamítnuto (Gibbon a spol. 1969). Je doporučováno
peroperační chlazeni nervu, paravertebrální i místní obstřiky: Výjimečně se osvědčilo
přerušení zhmožděného n. subcostalis. Po thorakotomii jsme neviděli efekt ani po alko-
holisaci konců nervu. Pouhé přetětí zadnich kořenů nebývá úspěšné. Pětkrát jsme museli
provést radikální spinální ganglionektomii ve 3 a dokonce v 5 segmentech s širokým vy-
Íazením čiti (Zvěřina a Fuchsová 7972. Zvěřitla a spol. 1977) (obr. I22).

Výsledky. Po1an!ni..1ezp11s9buj9 molorlgkou.P'grychu. |Y.ladu1ící léčby. Inter-
kostq!9-í'ngryy=-1eqeší1'ríme. Monografie o periferních nervech je samostatně neuvádějí
(Seddon 1972, 1975, Sunderland 1972). Přesto iatrogenní poranění působí těžko léčitelné
neztišitelné bolesti. Nejdůležitější je prevence vzniku při thorakotomii a lumbotomii.
Proto o nich pojednáváme. Nn. intercostales jsou v_yuž_ívány pÍi vkÍižených anas.tog9-
sách k inervaci brachiálního plexu (str. 189) a výjimepně jako autotransplantáty (str.124).
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PLEXUS LUMBOSACRALIS (TH12-Co) (obr. 123)

Yzy1ká3 y, "vs9l'I?-ls9-"v_š€9! -!edgrq!c1r n91vů (L'_,), křížcvých nervů (Sr-s) a nervu
kostrčního (Co). Asi v 50 o/o dostává spojku z Thlz (Chusid a McDanald i967). Je{i
spojka vyvinutá, mluvíme (podobně jako u brachiálního plexu) o prefixovaném typu.
Začiná-li převážně z Lz, jako o postfixovaném plexu. Inervuje motoricky, sensitivně

a vegetativně celou dolní končetinu a pánev. Rr. dorsales inerr,'ují paravertebrální svalstvo

a kůži. Tvoří jej dva plexy.

-p*lgJll9-l}'_'T'btu." 
r-'u.kl Leži po straně bederní páteře v m. psoas major.

Vzniká z rr. ventrales Lr s. Nahoře se přidává spojka z Thr, (n. subcostalis) a dole

vě1.!ipa.!a_, Jeho konečnými větvemi shora dolů jsou: 1. Ikátké větve pro m' psoas major,

minor a m. quadratus lumborum, 2" N. iliohypogastricus (Thrz-Lr),3. N. ilioinguinalis
(L),4. )rtr. genitofemoralis (L1-r),5.N.cutaneus femoris lateralis (L' a),6. N. femo-
ralis (Lz-+), 7. N. obturatorius (L'-.).

Motoricky inervuje především celé přední a vnitřní svalstvo stehna. Vykonává
flexi a addukci stehna v kyčli a extensi bérce v koleni. Sensitivně inervuje celou přední
část stehna nad uvedenými svaly a přední vnitřní plochu bérce až na nárt'

Plexus sacralis (Lo-Co). Ležina m. piriformis v malé pánvi a trojúhelníkovitě
směřuje 7o fbiámen ischiadicum majus pod m. piriformis. Do hýžďové krajiny vy-
stupuje převážně skrze foramen infrapiriforme. Tvoří jej hlavně rr. ventrales L+-S..

-SloiLa.z I.a3 Ls.,.kjfrá Sestupuje z plexus lumbalis po mediální straně m. psoas major

L{rlsse označuje jako.trfifrcus'lurnbósacralis. Nejsilnější r' ventralis tvořící plexus a spinální
nervy vůbec je 51. Konečnými větvemi p1exu jsou: 1. Krátké větve pro mm. pirifirmis,
obturatorius internus, gemellus superior a inferior quadratus femoris. 2. N. gluteus

superior (L4-S,). 3. N. gluteus in&_{ior (Ls-Sr). 4. N. cutaneus femoris posterior
'(Sr-:). 5. N. ischiadicus (L4-S3){9, N. pudendus (plexus pudendalis XS3-.). Obsa-
huje sensitivní, motorická, sympatická u z.jg,é33*rercy*M_vlákna autonomního
systému pánevních orgánů a zevnich genitálií. Inervuje m. sfincter ani externus a kůži
okolí řitního otvoru. 7. N. coccygeus (plexus coccygeus) (S'-Co) inervuje kůži mezi
řití a kostrčí, částečné m. levator ani a m. coccygeus. Může být poraněn při punkci hiatus
sacralis při epidurografiích. Po zlomeninfth kostrče .působí bolestivé stavy.

Plexus sacralis motoricky a sensitivně inervuje největší část dclní končetiny: hýždi,
zadní krajinu stehna, celý bérec (vyjma kůži na vnitřní přední ploše - n. femoralis)
a celou nohu, svalstvo malé pánve, pánevní dno, orgríny a zevni genitalie'

R"rq{'šs.*l_*ur*p""o'-q+k*TÍh-q**!:rx.*J*'.g1.{'í' PýyÉ"99*ž9!É * _poryněním
-b{:š.pÍ-..b 'q 

p-$s""J*b-9tg{qů(Schaafsma 1970). Isolované poranění rr. ventrales vzniká
při frakturách páteře (Zaěřina a Endt 1977). Po větším násilí (autohavárie), po trauma- 223



n. subcosiolis (T12) .--- _
n. iliohypogostricus (T l 2-1 1)-

n, ilioinguinolis

n. genitoÍemorolis (L1 -2) PLEXU 5

LUMBALNS

n. cut. íemoris lot. (L2-3)

N. FEMORALIS (12 .4)

n. obturotorius (12-14)

L5

n. gluteus sup. (14-S1)

n. gluteus inf. (15-S2)

t{. lscHrADlcus (14-s3) 7
n. cut. Íem post. (S'] -3) i.."-

(

Iig, inguinole íoromen

lschiodicurn

moj.

(f. inÍropiriÍorme)

obr. 123. Plexus lumbosacralis' Inervace dolní končetin5'.

tických amputacích' frakturách pánve, po iuxacích, ale i bez poruchy skeletu může dojít
k vytržení kořenů z míchy' V porovnání s brachiálním plexem jevzácné' Barberó
a spll' (1977) sebral pouze 16 dokumentovaných případů. Dalši 2 demonstroval Mračeh
(Italsko_české neurochir. SYmP., Praha 1976). Vyskytuje Se patrně častěji, ale nediagnos-
tikuje se. Působí těžkou poruchu funkce dolní končetiny. od poranění ischiadiku, za
které se zaměňuie, jej rozlišíme radikulárním charakterem poruchy čití a hybnosti, ná-

lezem denervačních fibrilací v paravertebrálním svalstvu a zejména kontrastní PMG.
Po vytržených kořenech zjistíme pseudocysty nejčastěji Lr-S,. V LS krajině je ne-
smíme zaměnit za častější vÍozené cysty. Každý negativní nález při revisi ischiadicu
po zavřeném poranění budí podezření na vytržení kořenů plexu a měl by být vyšetřen
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Indikace a výsledky. Laminektomie je indikována při zástavě klinického zlepšo-
vání a při velké pseudocystě. ověří rozsah poranění, umožní odstranit tlak pseudocyst
na zbývajicí kořeny. Reinervace vytržených kořenů není možná. Při isolovaném vy-
tržení kořene Ls nebo Sr se pohyb končetiny kompensuje ze sousedních kořenů, takže
schopnost chůze se časem může obnovit (Barberá a spol. 1977).
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truncus
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N. ILIOHYPOGASTRICUS (Th12-L1)' N. ILIOTNGUINALTS (Lr)
a N. GENITOFEMORALIS (L,-r) (obr. 53, 119, 123)

Jsou smíšené,.p!py'1žt'Ě -se4gi1ivni nervy odstupujici z lumbálního plexu ve vy-
jmenovaném pořadí. První dva jdou laterálně od m. psoas major v břišní stěně rovno-
běžně s mezižeberními neruy. N. iliohypogastricus se dostává do podkoží nad
anulus inguinalis superficialis. N' ilioinguinalis vycházi z anulus inguinalis super-
ficialis laterálně a po zevní straně funiculus spermaticus jde do Scrota' resp. labia majora.
N. genitofemoralis narozdi| od předchozích dvou proráží m. psoas major a po jeho

přední ploše jde k anulus inguinalis profundus. R. genitalis procházi tříselným kanálem
po mediální straně funiculus spermaticus do scrota resp. labia majora. Laterální r.
femoralis proniká skrze lacuna vasolum nebo musculorum pod tříselný vaz do horní
třetiny stehna (trigonum femorale).

Motoricky inervují m. cremastet a nevýznamně břišní svaly. Sensitivně inervu;'í
kůži kyčelní krajiny pod crista iliaca, inguinu s přilehlou částí břicha a stehna, stydkou
krajinu a scrotum (labia majora).

Poranění. Může k němu dojít při frakturách páteře (Zzlěřina a Endt 1977),
při patologických procesech, úrazech a operacích v lumbální krajině a na
přední ploše m. psoas. Jsou popsány po apendektomii. Nejčastěji k poranění dochází
po herniotomii a plastice tříselného kanálu. Nervy jsme viděli zhmožděné nebo vzaté
do stehů. Mctorické projevy nejsou žádné, snížení kremasterového reflexu sporné. Po-
rucha čití bývá malá, těžko prokazatelná, nebo zcela chybí' v gqpjs4Íjso_u-inguinální
bolestišířícíseněkdydošourku.označujísejako.i.1ffi(M,-
menthaler l969). Viděli jsme 4krát těžké bolesti charakteru genitofemorálních ,,kau-
salgií".

Indikace a výsledky. Ilioinguinální syndrom po herniotomii je indikací k oka-
mžité revisi rány a uvolnění nervu. Při chronickém stal'u jsou indikovány obstřiky, re-
vise' neurolysa i resekce nervu (Sunderland 1972)' Část syndromů odezní Spontánně.
Z menšího procenta se vyvinou léta trvající obtíže, vyžadující nejrůznější antalgické
výkony'

N. CUTAI\I

Yzniká z

ptoráži ligamer
m. sartorius. I

ke kolennímu ]

(antero1aterá1ní

a!Aia parestl
(Mumenthaler
čití v inerr'ační
anestesii l ederi
stupuje třísejnr
r,vhovrrjící.

Jako aurc
na četné l'ětr'e

226



urNALrS (L,)

ního plexu ve vy-
cřišní stěně rovno-
á do podkoži nad
s inguinalis super-

, resp. labia majora.
ras major a Po jeho

. tříselným kanálem
rajora. Laterální r.
selný vaz do horní

Sensitivně inervují
la a stehna, stydkou

iřina a Endt 1977),

lní krajině a na

k poranění dochází
nožděné nebo vzaté
reflexu sporné. Po_

{_e"é_i 
jlq!-i{'guinální

ní svndrom (Mu_
#
tofemorálních ,'kau-

rii je indikací k oka-

ikovány obstřiky, re-
ů odezní Spontánně.

rejrůznější antalgické

N. CUTANEUS FEMORIS LATERALIS (L'-') (obr. 53, 123)

Vzniká ze zadního dělení lumbálního plexu. Mediálně od spina iliaca anterior
proúĚí ligamentum inguinale a pod fascia lata se v 90' ostře stáčí dolů přes začátek
m. Sartorius. Inervuje sensitivně ve velkém rozsahu anterolaterální plochu stehna až
ke kolennímu kloubu. K poraněni dochází v pánvi a v blízkosti spina iliaca anterior
(anterolateráIni Íez na kyčelní kloub, Smith-Petersen). Nejčastěji Se setkáme s .T"9'l-:
a|g.i.1' .paresthetica. Vzniká nejspíše z mechanické iritace při ohybu v lig. inguinale
(Mumenthaler 1969, Seddon 1972,1975). Projevuje se zlou pálivou bolestí a poruchou
čití v inervační zóně. Je indikací k operaci po vyčerpríní konserr'ativní léčby. V místní
anestesii vedeme řez podél lig. inguinale, protneme fascia lata i otvor, kudy nerv pro-
stupuje tříselný vaz. Provádí se neurolysa' transposice nebo přetětí nervu. Výsledky jsou

vyhovující.
Jako autologní transplantát nerv není vhodný' protože se bezprostředně rozděluje

na četné vétve (Seddon |972)'

227



N. FEMoRALIS (Lr_n, též L|_) (obr. 123, l24' t45)

Je nejsilnějším nervem lumbálního plexu a nejdelším míšním nervem vůbec. Súá
od Lz až po kotník n_a vnitřní okra_j 99\l. V retroperitoneu Sestupuie po laterální straně
m. psoas major do fossa iliaca mezi m. iliacus a m. psoas kryt fascia iliaca. Qpolečně

'' s m, iliop_soq9 procháni]acuna mus.culgr'ury pod tříse|ným vazem na stehno, kde
-.|:. se.v'11i_g.'919p fgT.o!q.lg.dě]í..ng'kgnečné vitve, Rr. musculares. V pánvi jsou

.-r],{ú{.. to větve pro'm. iliopsoas (spolu s přímými větvemi z lumbálního plexu). Pod lig. in-
guinale vysílá větve pro m. pectineus (spolu s n. obturatorius), pro m. sartorius a pro
m' quadriceps femoris (v pořadí m. rectusJ m. vastus lateralis, m. vastus intermedius
a nejdelší větev pro m. vastus medialis). Rr. cutanei anteriores jsou četné větve
proúžejici fascia lata a m. sartorius. Inervují přední vnitřní plochu stehna. N. saphenus
je ne|mediálnější a nejdelší větví. Spolu s a. femoralis jde do canalis adductorius , ptoráži
jeho přední Stěnu' ve výši tuberositas tibiae i fascia cruris a v podkoží sestupuje s v.
saphena magna až na vnitřní okraj no!y. V oblasti kolena vydává r. infrapatellaris
jdoucí až k tuberositas tibiae a na bérci Ír. cutanei cruris mediales pro mediální
stranu bérce.

N. femoralis proráži asi 4 cm pod lig. inguinale _fascia iliopectinea a obvykle 99' 0š!í
na krátŘóu přední a zadní větev. Teprve ty vydávají větve konečné. Mezi oběma běží
a. circumflexa femoris lateralis z a. femoralis. Asi v 38 o/o je n. femoralis rozdělen
na 2 větve již v pánvi. N. cut. femoris lateralis může být větví n. femoralis. N. femoralis
může probíhat mezi a. a v. femoralis cestou lacuna Vasorum. Variace jsou četné
a v topograficko-anatomických vztazich odkazujeme na Weigner (1938)' Clara (1953)
a další (obr. 145).

Funkce. Motoricky se spoluúčastní na flexi stehna v kyčelním kloubu, jeho zevní
Íotaci a addukci. Výhradně obstarává extensi bérce v kolenním kloubu. ZajišÍuje pohyb
celé dolní končetiny vpřed a schopnost podřepu. Sensitivně autonomně inervuje přední
a vnitřní plochu celé dolní končetiny od horní třetiny stehna aŽ na vnitřní okraj nohy
(obr. 124, I25,126).

Poranění. Ve statistikách se uvádí na jednom z posledních mist. Maurer a spol.
(1971) udávají O,I5 o6, Sunderland (1972) cituje v 1. svět. vá\ce I,87 oÁ a v 2. svět. válce
jen 2I Sutur na 7 050 sutur nervů, tj. 0,3 }ir. Zkreslený názor je způsoben infaustním
průběhem válečných po1anění S postiŽením pánevních orgánů. Po n. peroneus je to
relativně časté poranění nervů dolní končetiny. Státní rehabilitační ústav Kladruby
hospitalisoval v r. 1976 stejný počet poranění n. femoralis jako ischiadiků (Kříž a Pe-
chan - osobní sdělení). S Kredbou (Fysiatr. odd. ÚVD jsme ošetřovali 20 poranění.

22B Docbázi k němu v retroperitoneu, pánvi' tříselné krajině, na stehně i v distálním
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Ramus posterior:
10 - m. obturator ext.
11 - m. adductor magnus
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N. SAPHENUS

obr. 124. N' femoralis. Schéma motorické a sensitivní inervace.
1-m.psoasmai.,2-m.psoasmin.,.?-m.iliacus,4-m.sartorius,5-m.pectineus,
6 - ň. quadriceps femorii' - -. rectus' 7 - m. vastus lat.,8 - m. vastus intermed.9 - m.
vastus med.

'.N. obturatorius. Schéma motorické a sensitivní inervace.

N. OBTURATORIUS

- r. ont.
r r. postl ... ..

Ramus anterior:
5 - m. pectineus 13 - m. adductor long.

12 m. adductor brev. 14 - m. gracilis

)---

\

průběhu n. saphenus. Střelná poranění vznikají i v míru. ošetřovali jsme 1'e 2krát.Ye
válce jich prudce přibývá. Henner (1961) za 4 dny květnové revoluce jich popisuje
několik. Bodná poranění jsou častá v tříselné a stehenní krajině. Jsou typická pro řez-
níky. K poranění docházi sesmeknutím nože, není-li nošena ochranná zástéta (obr. 12B).

Přerušení větve n. femoralis a a. femoralis superficialis jsme viděli po Íezání předmětu
neopatrně položeného na stehně (obr. 127). Těžké tržnozhmažděné poranění s 13 cm
defektem nervu vzniklo v tříselné krajině po motohavárii (obr. 42).Čaxájsou iatrogenní
poranění. Clare (1956) popisuje přetětí po apendektomii. operovali jsme je jednou. 229
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Tab. 11. Příznaky paresy n. femoralis

Motorické Sensitivní

l. Vysoké pánevní lése nad lig' inguinale

omezení flexe stehna v kyčli
(paresa m. iliopsoas)

+

2. Distální lése pod lig. inquinale

Neschopnost extense v koleni
(plegie m. quadriceps)
Ztt áta patelát ního refl exu
Sklesnutí pately
Atrofie m. quadriceps
Typická chůze po schodech
Genu recurvatum
(Hydropsy kolenního kloubu)

Hypestesie nebo anestesie v rozsahu:

l. N. femoralis:
přední a vnitřní strana celé DK od středni tře-
tiny stehna distálně

2. Rr. cut. anteriores:
přední a vnitřní strana stehna

3. N. saphenus:
přední a vnitřní strana kolenního kloubu a bérce

Iatrogenně:
bolesti a 

'kausalgie"v uvedené lokalisaci

Obr. 125. Vysol
femoralis. Stav
10 cm nervu I

lipomu' Plnti čó
šozlaná - hypes'

a, b) Atrofie
skles1á pate1la,

vatum.
c) NeschoPr

tense bérce.

Při nižším pc
e{L:sq !'-q-qq
mimotělní obě
kmene n. femr

Diagnos
Porucha v kvč
z lumb_alního 

1

".ffgglg l'
m. tensor fasc
k stanovení n
Odkazujeme n
Typické je ís,

Zachován\'. PC
230

viděli jsme rozsáhlou excisi n' femo1qlis po bederní sympatektg14ii' kdy byl ne1v za-

1npqě,-'l zggy_g''patikp; |Kunc 1973) a 10 cm excisi po operaci intraabdominálního lipomu
(obr. l25). Po oper1c! tří.selné kýly* b_'y_t.1erv_.p1opíchnu! l.e-bg Y7t q9^ :.L9!y lkcly (ue-
telka 1965). 19 !1!9kci do stehenního svalstva byl poraněn lkrát. {odep'í příčinou je
katetrisace cestou a. femoralis (Schaafsma 1970). Poranění jsme viděli 3krát. Po cévních
operacích (femoro-popliteální bypass) jsme ošetřova|i 2 poranění. N' saphenus bývá
poraněn po operacích varixů vzhledem k společnému průběhu s v. saphena magna.
Poranění jsou popisována po klešťových porodech, operacích, kongenitálních luxacích
kyčelních kloubů a po nefysiologické flexi stehna při dlouhých operacích'

K zavřenému poranění docházi po motohaváriích a sportovních úrazech. Může
být sdruŽeno š luxacemi a zlomeninami pánve, ale i bez nich. Paresu isme viděli naopak
na druhé straně než byla zlomenina stydké kosti (obr. 126). Tyto úrazy jsou relativně
vzácné. Nerv je dosti hluboko a proti kosti chráněn svalovou masou m. iliopsoas. Po-
ranění jsme ošetřovali jen 2krát'

Netraumati"k9J*pšĚT9y'-pjr9_s_j_S-_o}*l-g!g_o-'1yj.JégŠ1"!lyÉ'p.:-os_-"'-.-y19tr-o-p9r"i!9!99.

Č".to Ěýřílilffi*"' f"'""."li.'ř'i.h pňni* příň;Ěňpň;; osil. Ýžnita pii
krvácení u hemofiliků nebo po prolongované antikoagulační léčbč (Schaasfsma 1970,
Sunderland 1972).

Příznaky. Při vysokém pánevním poranění jsou těžké (tab.11). Bývá porucha
flexe v kyčli, nemožnost extense v koleni, m. quadriceps atrofuje, patella je skleslá, reflex
vymizelý, je genu recurvatum (obr. 125). Chůze je labilní, po schodech bez opory ne-
možná. Je používáno pseudostepáže s hyperextensí kolenního kloubu. Docházi k pádům
a hydropsům. Poraněný není Schopen podřepu a jakéhokoli předkopnutí. Vsedě nemůže
extendovat bérec a dát končetinu do vodorovné polohy, i když ji v kyčli částečně ohne
(obr. 125). Porucha čití postihui9 celou P-!e{ní a vni1řní p'lochu d91ní k9nčetiny. Při
poranění v inguině je hybnost v kyč1i i chůze stabilnější. ostatní příznaky jsou stejné.
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obr. 125. Vysoké pánevní přerušení n.
femoralis. Stav po iatrogenní excisi
10 cm nefvu při intraabdominálním
lipomu. Plnd črira - anesteste, přeru-
šovand - hypestesie'

a, l) Atrofie m. quadriceps femoris,
skleslá patella, hydrops, genu recur-
vatum.

c) Neschopnost flexe v kyčli a ex-
tense bérce.

Při nižším poranění a ušetření části quadricepsu můŽe být chůze normální a porucha
čití ien qq*bÉ1-c_tJp,.gephggup), Po. latqogenním poranění větví (operace tříselné kýly,
mimotělní oběh, by pass) jsme viděli 3krát těžké ,,kausalgické" syndromy. Po úrazech
kmene n. femoralis se nevyskytovaly.

Diagnosu Stanovíme dle anamnesy, lokalisace poranění a vyšetření hybnosti.

!, Pory9|a=.y. \yjl! ryůže. bý1pa].{L i při pánev-ní lési Plo So'ryasnou i"'s'"3g mjiqp_ oas-

i "J=-Etlt!g-pt:lr,*p*xskst.*.{6 ý-sFim'
m' tensor fasciae latae (n. gluteus superior L+__S'). Tato domnělá funkce často vede
k stanovení neúplného denervačního syndromu a chybnému neindikování operace.
odkazujeme na svalový test a schémata(Chusid a McDonald 1967, Maurer a spol.I97I).
Typické je isolované vyhasnutí patelárního reflexu (__Ll_o), ostatní reflexy zůstávaji
zachovány. Podrobné žakreslení poruchy čití umožní určit topickou diagnosu. Při vy- 237



ab
obr. 126. Zavřené poranění n. femoralis v tříselné krajině.

a) Úplný denervační sy vlevo při zlomenině acetabula a ramene stydké kosti vpravo. Plná
čdra - anestesie.

ó) Normální flexe v kyčli, extense bérce - 0'

Obr. 128. Stav 3
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obr. |27. Bodné přerušení větve n.
femoralis pro m. vastus med. spolu
s a. femoralis superf.

a) Z m. rectus femoris a m. vastus
lat. normální stimulační EMG odpověd.

b) Z rn. vastus medialis: 0.
c) S stimulace n. femoralis

v inguině. Přerušoxanri čtira - hype-
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kosti vpravo. P/nrÍ

obr. 128. Stav 3'/z roku po sutuře n. femoralis po bodném přerušení v třísle u řeznického učně
(a. femoralis nebyla poraněna).

d Šippa - atrofie m. vastus medialis kompensovaná hypertrofií ostatních hlav m. quadriceps.
Přerušoxand čtira - hypestesie v oblasti rr. cut. ant. nebo n. cut. femoris lat.

Ó) Extense bérce a svalový test se zcela normalisovaly.

soké prínevní lési postihuje celou inervační oblast n. femoralis (obt. I24, I25, 126). Při
distálnější lési může postihovat pouze rr. cutanei anteriores na přední ploše stehna nebo
n. s4pherrus na vnitřní ploše bérce a nohy (obr.127).

i*Autonomní zóna anestesie je uzká. Cenným vodítkem je Tinelův příznak. Při
retroffióneálníciipróóéséctr ďyvá sřášsermannův příznak : Při extendování dolní kon-
četiny v poloze na břiše se objevuje bolest v průběhu nelvu na préa"i ploše stehná.

tr;' rehlové a stimulační EMG vyšetření m. iliopsoas) m. Sartorius a m. quadriceps fe-
moris bezprostředně po úrazu i v dalším průběhu je nepostradatelné (obr. 127). Rozlišíme
jímčástečnýaúplný denervační syndrom v jednotlivých hlavách svalu a časté poúrazové
atrofie m. quadriceps femoris nedenervační etiologie (Ček[nův příznak). EMG
paravertebráiního svalstva rozliší kořenovou paresu (Lz_o) od zavřeného poranění n. fe-
moralis. Indikujeme PMG durálního vaku ve vodě rozpustnými kontrasty, arteriografii,
ev. další pomocná vyšetření retroperitonea.

Indikace. rii. 'qls:-i9..TJ:"'\.:g-"tll:licn 
j9 in{i\ována o]<am'ž|á r9vig9, Při střel-

nýctr á't<óniptiťóřáiiy.t' póiáneničÉ'co'neivčasnější ódložená réíise pci'zviádnutí život
ohrožujících komplikací a po demarkaci poranění. sutura nervu je indikována jak v pá-
nevní' {í'9q11é'.9\ 9te!'9!lí krajině. operaění přístupy avýkonyviz str '263.PiizavÍe-
ných poraněních postupujeme konservativně. Při úplném denervačním syndromu
a neurografickém vyšetření můžeme nerv revidovat asi za2měsíce (str. l09). Bez možnosti 233



peroperační neurografie vyčkáme spontánní úpravy. viděli jsme úpravu po latentní době
9 měsíců (obr. 126).

Výsledky. Dlouhé defekty po iatrogenních poraněních se nám dříve nedařilo
spojit (obr. L25). I při používríní autotransplantátů ztstává překlenutí dlouhého defektu
silného nervu problémem (obr. 42). Kde se podaří n. femoralis sp_ojit, ie reinervace velmi
dobrá. Clare (1956) popisuje dokonalé funkční výsledky po sutuře v pánvi, Henner
(isot; udává úspěšné výsledky Hněakoaského. Sami máme dokonalý funkční výsledek
u sutury (i když m. vastus medialis reinervoval jen částečně) po bodném poranění v třísle
u řeznického učně, kde se 4 měsíce chybně vyčkávalo na spontánní úpravu (obr. 128).

Iritační ,,kausalgicaý" syndrom n. saphenus je obtížným problémem chirurgie bolesti.
Opakované neurolysy ani protětí nervu jej neovlivnilo.
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po latentní době
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reinervace velmi
v pánvi, Henner
funkční výsledek
r poranění v třísle
.praw (obr. 128).

chirurgie bolesti.

N. OBTURATORIUS (L'-n) (obn 53' 123,124)

Vystupuje z lumbálního plexu mediálně na m. psoas major a paralelně pod okra-
jem malé pánve běží do canalis obturatorius. Zde se dělí na 2 větve. M"g_t.o'r!cký r.
p-gq1grior inervuje m. obturator externus a m. abductor magnus) v němž končí. Smí-
šelá .yě-py 1 .aqqeqlor inervuje motoricky m. pectineus (spolu s n. femoralis), m.
adductor brevis a longus a m. gracilis. Konečný r. cutaneus se dostává do podkoží
distálně na vnitřní ploše stehna.

Nerv je převážně adduktorem stehna. Sensitivně inervrrje malou plošku na vnitřní
části stehna při kolenním kloubu. Autonomní zóna je velmi malá a může být zcela
překryta inervací z okolí (obt. I24)'

Poranění. Je malá pravděpodobnost, že se s ním lékař setká. Sunderland (L972)
popisuje 1 případ na 365 válečných poranění. V míru je stejně vzácné. Je popisováno
při frakturách předního ramene stydké kosti a operacích v malé pánvi (Kerupe 1970).

Ke kompresi nervu docházi tlakem hlavičky při porodu, tu ovaria, ca sigmoidea, nebo
v canalis obturatorius při vzácné lrernii.

Příznaky nejsou výtazné. Končetina se unavuje při chůzi. Bývá atrofie adduktorů,
je oslabená rotace stehna á zejména addukce. Je nu1ný svalový test. Ležící pacient ne-
svede překřížení končetin. V poloze na zďravém boku není schopen proti odporu addu-
kovat zvedanou končetinu. Adduktorový reflex je vyhaslý. Dignosu potvrdíme EMG
přítomností denervačních fibrilací' Výpad čití na vnitřní straně stehna může zcela
chybět.

Typickým příznakem je iradiace bolesti do vnitřní strany kolenního kloubu
a Stehna při procesech v canalis obturatorius. označuje se jako Howship-Rombergův
syndrom (Chusid a McDonald 1967, Mumenthaler 1969). Jak jsme viděli u mladé ženy,
mohou podobné obtíže rést k opakovanému operačnímu hledání příčiny' zůstat ne-
vysvětleny a Spontánně vymizet'

Indikace k operaci je výiimečná' Bývá indikováno přetětí nervu při neztišitelných
bolestech v kyčelním kloubu a častěji pro těžké addukční spasmy při paraplegiicb(Hertner
196t). v operačních přístupech odkazujeme na Kempe (1970), Maurer a spol. (1971).

Výsledky Sutur n. obturatorius nelze pro vzácnost hodnotit. }.{eurotomie při
addukčních spasmech přinášejí dle našich zkušeností vyhovující efekt.
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N. ISCHIADICUS (L,_S,, též L._sJ

\egx."lygigl'5-ojeny.!t-_9_g*,hle__Y:'Š.yšg-\*L.uie4átedystejnýzdro jnervo-
vých vláken jako s$1á]1rí plexrrš. Počet vláken n. ischiadicus je proti počtu vláken v ple-
teni zmenšen o vlákna inervující svaly hýžďové (n. gluteus sup. pro m. gluteus_gdius
a m' tensor fasciae latae, n. gluteus inf. pro m. g1uteus,qlqximu]q), svaly zadní stěny
pánve a o některá vlákna sensitivnj (n. cut. femoris post.' n. pudendus). Všechny ostatní
fascikuly sakrálního plexu na zadní stěně pánve vějířovitě konvergují, již uvnitř pánve
formují silný nervový kmen (nejsilnější nerv těla) a ten -op9g!tj-piil'gl.g|r"e_ foramen
it'tili"Tj"Íbrne. Stejným východem probíhá a. glutea inf. a n. gluteus inf.; n. ischiadicus
spolu s n. cut. femoris post. je od nich uložen laterálně.

Po výstupu z pánve je n. ischiadicus uložen'tě5ně later{lně od qubq i'.9ht1_{l*.lT'

kryt dolní částí m. gluteus maximus. }en málokdy je hmatný: nejspíše v místech, kde
laterální okraj m. biceps femoris mizí pod m. gluteus maximus. Distálněji hmatný není,
neboť je kryt zadním!. steh9g{Ti- svaly. Ze stejných důvodů jej lze často obtížně elek-

tricky transkutánně &áždit a je třeba užít stimulační elektrodu jehlovou. Na stehně
probíhá nerv v jeho ose. Jeho průběh si můžeme znázotnit přímkou, která spojuje bod
umístěný asi 2 cm laterálně od tuber ossis ischii s bodem uprostřed podkolenní

is*v.
Sensi1_!v'.pj i4gryya"ce: kůži horního mediálďho kvadrantu hýždě zásobují nn.

clunium superiores; ty ještě vycházejí z kořenů lumbálních (Lo,Ls). Kůži horního la-

terálního kvadrantu hýždě zásobují nn. clunium medii; ty vycházeji už z kořenů sakrál-
ních (Sr, sr). Kůži obou dolních kvadrantů hyždě zásobují nn. clunium inferiores a ty
jsou větvemi n' cut. femoris post., který sám je první větví n. ischiadicus, odstupující
z hlavního kmene nervu ještě před výstupem z pánve. N. cut. femoris post. potom iner-
vuie kůži na zadniploše stehná; kůže veškeré ostatní plochy stehna je inervována vlríkny
z lumbálního plexu.

M"{gri9*\á.i+_el'-+'gs' jak n. gluteus superior, tak n. gluteus inferior jsou větvemi
sakrální pleteně, ale při denervaci svalů, které zásobují, je třeba pamatovat' že n. gluteus
inf. vystupu1e z pánve těsně vedle n. ischiadicus skrze for. infrapiriforme. K jeho pora-

nění stačí tedy ltaum? v_ tomto místě, to ?namená, že při nálezu denervačních fitrilací
' v _1n' $luteus maximus nemusí jít nutně o poranění sakrálního plexu či dokonce o

vytržení kořenů. - 'V-ě19 ztásobuiící Zldni sv-aly stehna odstupuií 
-v 

nekonstantním
psbdí a nelze podle jejich postižení činit výškovou diagnosu; nejčastěji odstupují nejvý-
še (při tuber ossis ischii) vlákna pro m. semitendineus a pro dlouhou hlavu m. biceps
femoris. Hlavní svalové větve odstupují z kmene n. ischiadicus v horní čtvrtině stehna

236 (obr.129).

Obr. 129. N. ischia
kého uspořádání.
a - průběh kmene
sled odstupů jednot
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a - normální drŽe:
á - pokles prar_é <i
při denervaci pr:
svalů.



obr. 129. N. ischiadicus. Schéma anatomic-
kého uspořádání.
c - průběh kmene n. ischiadicus, nejčastější
sled odstupů jednotlivých větví a inervované
svaly: I - m. semitendinosus, 2 - m. se-
mimembranosus, 3 - m. biceps fem., caput
long., 4 - m. biceps fem., caput breve,

ó - rozsah hypestesie až anestesie při
vyřazení n. ischiadicus.

obr. 130. Podklesávání kyčle při vysokém
poranění n' ischiadicus včetně nn. glutei.
a - normální držení kyčle'
Ď - pokles pravé kyčle ve švihové fázi kroku
při denervaci pravostranných hýžďových
svalů.
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N. ischiadicus se dělí v n. tibialis a n' peroneus communis v nestelné výq!" nej-
eastěji V dolní třetině, málokdy ve šireani, v)á.né v horní.

o motorickém vý7'n3mu sakrálního plexu q n. ischiadicus je třeba pojednat
souhrnně, nebot tíóri runteni óetek: svaly zaručujíšprávné n9stave1i_'p11'v-9.! \včle,
umožňují eT-ls_TÉasb-dukql-}vgg ejejí y4ltĚqíJgl?sl: Dojde-li k parese, projeví se pře-
devším známkami typickými pro paresu n. peÍoneus a n. tibialis, jak budou v příslušných
kapitolách popsány. Navíc j9 os13b9ni {9p v koleni (což je méně patrné, protože funkci
nahrazují lýtkové svaly) a o9pp-1í"e4e!S9'Y kyčli (což je více patrné, protože nejsou
k disposici vydatné substituční svaly). C!{7e 4r4a!a(!o j9 ary_t14-!ctkq coŽ je způsobeno
jednak snížením ovládríní nohy a prstů' iednak zkrácením kroku zdravou dolní konče-
tinou, která nemá oporu pro švihovou fázi. Při vyřazení hýžďových svalů přistupuje při
chůzi podklesávání kyčle (obr' l30).

U nervů dolní končetiny jsou úplná přetětí mnohem vzácnější než u nervů horní
končetiny. Platí to i pro sedací nerv, kde jsme u většiny našich nemocných (u 19 z 20,
ti. 95 oio), našli nerv v Jizvách anatomicky nepřerušený.

N. ischia-dicrrg m14že být.por1ně'1'ry 
^T*ng!a pí91e9h. I když v pánvi je zdrínlivě

dobře kiyt, t.pi pii jejícň ilomeninacň .i.ňďřŘó při nádorech v malé pánvi. V místě
výstupu je zranitelný při i. m. injekci dané rron lege artis do dolní poloviny hýždě.
Kromě paresy docházi pak (zejména u starších jedinců) často k těžké kausalgii; u dvou
takových nemocných jsme z této indikace prováděli spinothalamickou traktotomii.

N. ischiadicus probíhá těsně za dorsální plochou kyčelního kloubu, od něhož je
oddělen jen útlou skupinou obturátorů a gemellů. Proto trpí při zlomeninách acetabula,

; ale hlavně při zadních luxacích kyčelního kloubu, ať jsou nebo nejsou spojeny se zlo-
meninou krčku stehenní kosti. V naší Sestavě (Stejskal a Metelka,1974)by|au třetiny ne-
mocných dorsální luxace kyčle.

V průběhu na stehně trpí nerv jednak při zlomeninách diafysy stehenní kosti, ale
zejména při střelných poraněních stehna. Řezné a tržnozhmožděné rány stehna jsou
málokdy tak hluboké, aby zasáhly nerv v tomto úseku. I(e zvláště těžkým následkům
dojde v případě, kdy trombosuje a. femoralis, hlavní výživová tepna dolní končetiny:
ischemické změny si někdy vyžádaji amputaci prstů nebo nohy.

Klinické znátnky, podle nichŽ usuzujeme na paresu n. ischiadicus:
1. Nejcennější poznávací známkou paresy n' ischiadicus je současný obtaz paresy

n: peloqeq_S a n. tibialis. N. peroneus je fragilnější než n. tibialis a z toho vyplývá, že
u neúplných denervačních syndromů n. ischiadicus se může paresa projevit jen paresou
v oblasti n. peÍoneus. Přes tuto obecně známou skutečnost je velmi časté, že je mylně
diagnostikována paresa n. peroneus, zatimco se jedná o vysoké ischiadické nebo dokonce
plexové poranění.

2. Klinický obraz paresy zadních stehenních sva|ů (.hamstringů"), které pracují
jako extensory kyčle a flexory k9lena, často uniká pozornosti (viz výše)' Nespornou
známkou jejich postižení je nález denervačních fibrilací.

3. Nález denervačních fibrilací v m. gluteus medius nebo v m. tensor fasciae
latae rozhodne o plexovém poškození. Nález fibrilací v m. gluteus maximus není pro to-

23B to poškození průkazný (viz výše).
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V operační indikaci je třeba zásadně odlišovat částečný a úplný denervační syndrom.
Předpokladem částečného denervačního syndromu je částečné zachováni inervace svalů
bérce lýtka. operační přístup viz str. 265 a obt.146.

Nemocní s částečnou denervací, kteří byli operováni, se podle našich zkušeností
upravovali stejně rychle jako nemocní neoperovaní. Při revisi nervu byly u těchto nemoc-
ných nalezeny jen jemné srůsty.

I'J nerrrocných s úplnou denervací bérce a lýtka, kde byla chabá plegie nohy
a prstů s anestesií, by1y při operaci nalezeny těžké perineurální i endoneurální jizvy
a kontinuální neuromy. Čim dříve byli tito nemocní operováni, tím časnější a lepší byly
výsledky. Nelze souhlasit s názorem Decoulxe a spol. (1971), že po dorsální luxaci kyčle
nemá revise n. ischiadicus význam.

Výsledky léčby poranění n. ischiadicus jsou u původních částečných denervací
někdy výborné, obvykle dobré. U.původních úplných denervací isgu především dlouhé
rginqry-a'čgí doby: při příznivém průběhu nastává průměrně za 11 měsíců reinervace
lýtka a plantární flexe nohy, a teprve po 2 letech první známky dorsální flexe nohy.
Hranice necitlivosti bývá za půl roku ve výši kolena, za rok a půl v polovině bérce, za
dva a půl roku v distální polovině nohy, teprve za tíi a půl roku zbývá jen hypestesie
(obr. 13l). Z těchto poznatků vyplývá nutnost velmi dlouhé rehabilitace'

Konečné výsledky ischiadických pares jsou v souladu s tíží původního postižení.
Nemocní s původním částečným denervačním syndromem se většinou vracejí do pů-
vodního zaměstnání. Nemocní, u nichž byl po úrazu úplný denervační syndrom, mají
větší naději na opětné zaÍazeni v případech, kdy byla operační revise s uvolněním pro-
vedena brzo. 239



N. P,_ERO" NEU.,S (L4 - S')

Nerv je vytvořen z vláken horní části sakrální pleteně, -_!-.'*L;,"*t, vp:jmé.n'a.zI:'.
Bifurkace n. ischiadicus v n. peroneus a n. tibialis je umístěna v různé výši zadní

steb-e;11_{..Eaii'ay; pótua je výše než v dolní třetině, probíhají oba nervy blízko sebe,
peroneus laterálně.

N. peroneus je svým průměrem slabší než n. tibialis (průměrně 3,6 mm a 4,7 mm
v popliteální jamce). Pojednáváme o něm dÍive z toho důvodu, že jeho poranění je
mnohokrát častější než poranění n. tibialis.

V distální třetině stehna je n' peroneus communis umístěn těsně mediálně při
šlale m. bicgps femoris' Při úponu tohoto svalu na hlavičce fibuiy se dostává k povrchu
pod kůži. Kříží laterální hlavu m.. gastrocnemius za hlavičkou fibuly, laterálně obkružuje
krček fibuly, vniká pak mezi obě porce m. peÍoneus a dělí se ve dvě hlavní větve, po-
vrchní a hlubokou (obr.132).

První významná větev n. peroneus z něj odstupuje v popliteální jamce nad hla-
vičkou fibuly: n. cut. surae lateralis. Ten zásobuje kůži na zevní straně lýtka. JeJi v ex-
ponované krajině za hlavičkou fibuly poraněn n. peroneus, je zpravidla současně po-
raněn i blízko něj probíhající n. cut. surae lateralis. Po rozdělení ve dvě hlavní větve
vniká povrchní z nich, 1. peroneus superficialis, nejprve mezi fibulou a m. peroneus
lo1gus a potom mezi m, peroneus longus a brevis do. těchto svalů a inervuje je. Kromě
svalových větví odstupuje z n. peroneus superficialis silná kožní větev, která v dolní
třetině bérce vstupuje do podkoží a inerl'uje vnitřní část dorsa nohy a dorsa I. a II.
prstu (n. cut. dorsalis medialis) a střední část dorsa nohy s dorsy III.-IV. prstu (n.

cut. dorsalis intermedius). - Hluboká větev n. perone\lsr,q: perongus profundus, obtáčí
laterálně horní část fibuly, vniká do svalů anteroexterní skupiny bérce a postupně je

inervuje: m. trb.lafis 14t., m. extensor digitorum com:, lql extensor hqllucis loqgg,s.

N. peroneus profundus dále sleduje a. tibialis, probíhá s ní na hřbet nohy a větví se
do drobných qyal-ů. {o19a nghy: m. extensor hallucis brevis a m. extensor digitorum
brevis. N. peroneus profundus neinervuje kůži, kromě malého ostrůvku mezi I. a II.
p.rstem (obr. 132b).

Motorický význarn n. peroneus je evidentní podle vyjmenovaných svalů a jed-

noduchýkzapamatovániipoznání:ryá;rgggp[extgt:Llí.9'I:ílÚ-g9.š'39by-*pJ*ťl
r*9vr*&rereu*ebx.

N. peroneus trpí ittazern neivíce na iediném místě: je to úsek mezi místem,
kde nerv opqultí kryt p. biceps femoris a mezi místem, kde vstupuje do kanálku mezi
fib' '91og."3.-gr*'-p€l9jl9]+s-19ngus. Zde p1oplhá n9jen v p9dk9ží."1]9' 1ě91ě'.při kosti, k níž

240 může být přitištěn a tak zhmožděn. V tomto místě se někdy vytvářejí ganglionové cysty,
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N. PERONEUS PROF

n. cut. dors. med.

n. cut. dors. intermed

pravděpodobně jako důsledek chronických tlakových změn. Velmi časté je trakční pora_
nění nervu při luxacích a distorsích kolenního kloubu. Málokdy utrpí nerv řeznou nebo
sečnou ránou. Proto jsou tak častá zJizvení nervu a kontinuální neuromy (v naší sestavě
9I o/), Zatímco úp1ná přerušení nervu jsou vzácná (u nás 9 o/o). Destrukce nervu bývají
někdy rozsáhlé, sahají vysoko proximálně a vyžaduji mimořádně dlouhé autotransplan-
táty (obr' 66).

Poznání a diferenciace paresy: je91!iže j-s9_11r+j\F-:ix|r.:y.:::s'"nte' a pronace
no!y-_q p_1qt1i a qa hipetu gohy_ a.p1s1ý je porqch-g č-itíjdp o_ lej|I'''pg.{-o'gpus- -c.-o_r4414ris.

Jestliže je porucha extense bez poruchy pronace a čití, jde o poranění n. peroneus pro-
f'q{ug". Denervační syndrom omezený na mm. fibulares, poruchu pronace a čiti ozna-
muje poranění n. peroneus superficialis.

Klinický obtaz peroneální denervace je vyznačen především přepadávající nohou,
která nutí nemocného při chůzí vysoko zvedat koleno, aby visící špičkou nohy nezako-
pával. Tak je tomu ovšem jen v případech těžké ztráty funkce extensorů' při jejím úplném
zániku nebo zachování jen stopy pohybu (ve svalovém testu 0-1).Jestliže je svalová
síla zachovaná alespori z poloviny, je paresa exten9orů poznatelná při 1es1u chůze po
patách' které nemocný na postižené noze není schopen. Veškeré šlachové a okosticové

n. ischiodicus
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COM
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I
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i;. ao iia. 
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reflexy jsou zachovány. - S.oučasně se snížením svillové 9|ly pT'9 -gxte:!i lgby i_.-PjŽqq
i s-í!g'prg e519nsi p19qq,' 7v_1á'ště pro gxtensi pp1c9 v MP !.tP 'kloubech. V době reinervace
je to zase extense palce, která se při klinických zkouškách hybnosti obnovuje nejpozději.
To samé je v EMG obraze: nejdříve nascentní AP v m. peroneus longus, pak v m. ti-
bialis ant. a m. extensor dig. com., a nakonec v m. extensor hallucis longus a brevis.
Doby zdržení reinervace odpovídají vzdálenostem svalů od místa zranéní. (Tab. 5).

EMG diagnostika peroneální paresy je nutná zejména pro zjištění sledu a stupně
reinervace. Je pravidlem, že v horní třetině bérce jsou již přítomny AP i odpověď M,
ale žádný pohyb ani svalový stah není možno klinicky prokázat. EMG sledování reiner-
vačnlho proc9su.' šíření AP a odp'qyědi M. d9 diptál{gh čás{ 9va1ů bérce a případné zjiš-
tění stagnace může.11ést k rozhodnutí o operaci (reoperaci). operační přístup viz
str.266 a obr.147 a148.

Při úplném denervačním syndromu indikujemg revisi za 2 3 misí9e po úrazu'
Ve většině případů půjde o kontinuální n€U.ror-nl o jehož chirurgickém ošetření Se ne-
bude moci dříve rozhodnout. Při částečném denervačním syndromu vyčkáváme a sle-
dujeme EMG.

Výstedky léčby n. pgroneus jsou neobyčejně qejisté. Často dojde pouze k částečné

,rlaboratorní" reinervaci, obnově funkce několika motorických jednotek v proximální
části m. tibialis anterior, bez lokomotorického efektu. U spojovacích operací plove-
dených klasickou epineurálnl suturou nastal dobrý výsledný stav v I5oÁ, u uvolňo-
vacích operací v 50oÁ (Krdba a Stejskal1979). Pokud neoperujeme a dojde k reinerva-
ci, je latentní doba zpravidla delší než obvykle: 8-10 měsíců. Pokud jsme operovali
a reinervace se neobjevila do 8-10 měsíců, pÍicházi v úvahu reóperace.

Když trvá úplný denervační syndrom, radíme nemocnému nosit peroneální pásku,
zabraňující přepadávání visící nohy a zakopávání.

Nemocní se vracejí do práce' Ani v případě přetrvávající úplné peroneální dener-
vace není pohybový handicap tak těžký, aby je mimo sportovní život vážnéji omezoval"
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N. TIBIALIS (L'_S", též Lo_S.)

Nerv je tvořen kořgn'y Lo S9, ale zvláště Sr a S-z.

Po osamostatnění probíhá v popliteální jamce dále v ose dolni končetiny. Je uložen
uprostřed jamky spolu s cévami: ty jsou poněkud mediálně a v hloubi od něj. Hned pod
jamkou vniká do hloubky mezi svaly a je dokonale kryt m' gastrocnemius a m. soleus.

Za vnitřním kotníkem se dostává k povrchu a tady.ie druhé místo (první je v popliteální
jamce), kde je možno nerv transkutánné dráždjt. Nervově cévní svazek zde probíhá pod
lig. laciniatum spojující vnitřní kotník s patní kostí, přičemž nerv |9žiza a''tibialis. Před
proniknutím mezi drobné svaly planty se nerv dělí v konečné větve (obr. 133).

V popliteální jamce vysílá nerv první větve, jednak svalové, jednak kožní. Svalové
inervuií obě hlavy m. gaLs1L9-c-n_9-m-iqs (pro mediální hlavu odstupuje většinou výše), m.

soleus a m. tibialis post. Kožní větev se jmenuje n. cqt. surae medialis, probíhá v pod-
kožním vazivu a zásobuje podélný pás kůže nazadni ploše lýtka a jeho horní části. Při-
bližně uprostřed lýtka získává vlákna z n. cut. surae lateralis, tak řečený r. communi-
cans' od místa spojení s touto spoikou se jmenuje n. suralis, a ten záSobuje dolní část
podélného pásu kůže na zadní pioše lýtka. Z n. suralis odbočují kožní větve pro zevní
stranu paty a zevní okraj nohy. Naopak větve pro vnitřní stranu paty odbočují přímo
z n. tibialis před jeho vstupem pod lig. laciniatum.

Konečnými větvemi n. tibialis jsou n' plantaris medialis a n. plantaris lateralis.'

obě zásobují jednak drobné svaly nožní, jednak kůži planty. N. plantaris medialis ovládá
m. flexor digitorum brevis, m. flexor hallucis brevis, m. abductor hallucis a první dva
mm. lumbricales. Zásobuje kůži vnitřní poloviny plosky nohy. N. plantaris lateralis
ovládá drobné svaly laterálního okraie nohy jakož i m. adductor hallucis a zásobuje zevní
polovinu plosky' První je svým konečným uspořádáním analogický n. medianus a druhý
n. ulnaris.

Motorický yý?l3g'l !-:gbje!$'yypj'ygliet 1.pj:.l't-edu 7'ti9olovaných svalů, je
jasný: jei-.'ď:''ý"lus*@e*tl:.lqple*:í:"l."*:t"lg!r3-PlslJ,Zásobu jem.ti-
bialis post., který je efektorem supinace (inverse) nohy.

Poznání paresy n. tibialis je snadné. Ztstává však s podivem, jak často si nemocný
deficit plantární flexe pořádně neuvědomí nebo nepřipustí, ačkoliv je rytmus chfize tak
narušen: trpí odrazová fáze kroku, nemocný nemůže jít po špičkách, nemůže se postavit
na špičku ochrnuté nohy' Svalovým testem odlišíme tíži paresy - u stupně 2 se nepo-
staví na špičku' u stupně 3 je stoj na špičce možný.

K myografické diagnostice nejsou nutné zvláštní připomínky. Stojí za zminku, že

n. tibialis je jediným periferním nervem v lidském těle, který vede H-reflex.
Výskyt: samostatná paresa tibiálního nervu je vzácná, nerv je dobře ukryt v po- 243
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n. surolis

obr. 133. N. tibialis. Schéma anatomického uspořádání.
o - průběh kmene n. tibialis na lýtku a ne|častější sled odstupů jednotlivých motorických větví:
í - m. gastrocnemius, c. med.' 2 - m. gastrocnemius' c. lat.r 3 - m. popliteus' 4 - rn. soleus'
5 m' tibíalis post., 6 - m. flexor dig. long., 7 - m. flexor hal. long.,
ó - průběh kmene n. tibialis na noze a jeho větvení,
c - porucha čití při poškození jednotlivých koŽních větvi n. tibialis.

pliteální jamcea na lýtku,a tak ie výskyt paresy plantární fiexe zpravid|avázán na po-
ranění n. ischiadicus, sakrální pleteně nebo kořenů S'-Sz. Tehdy |e také porucha čití
na lýtku a areflexie L'-S' (chybí r. šlachy Achillovy a r. medioplantární). Když je
n. tibialis poraněn na lýtku nebo niže,uniká Svalstvo i kůže lýtka denervaci a poruchy se
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objeví ien v drobných svalech nohy a na kůži nohy. Na lýtku utrpí nerv buď hlubokou
řeznou nebo bodnou ránou' nebo tlakem (okraj fixačního obvazu). Více je však vystaven

nebezpečí v úseku za vnitřním ko1níkem, kde k jeho poranění stačí i povrchní řezná

rána. Takto umístěná rána je tím nebezpečnější, že v těsném sousedství nervu běží tepna.-" 
P"Ťi ppraněrlí q. tibigli.s za:Lttřsí'|g;KogrÍBp{n*v.z-!ikl"Hinjs\ý.9y.4cr9.-4s kde v sub-

jektivních stescích nemocného je paresa až na druhém místě. Dominuje bolest, velmi
silná, stálá, s palčivou složkou, zvyšující se při zatlačení na jizvu kotníkem, nebo na cho-
didlo. Nemocní si vystýlají botu mechovou gumou) snaží se na poraněnou nohu zlehka

našlapovat. Kausalgie n. tibialis vzniká nejen při přímém lacerujícím nebo řezném pora-

nění, které má za následek vznik neuromu, ale také při chronickém stištění nervu pod
lig. laciniatum v tzv. tarsálním tunelu. Podobně jako při stištění n. medianus v karpálním
tunelu, trpí nemocný při kompresi n. tibialis v tarsálním tunelu parestesiemi a pálivými
bolestmi, nejdříve intermitentními, později stálými. Později přistupuje také paresa

drobných flexorů prstů.
Výsledky operaění léčby jsou nejisté, kausalgie mohou přetrvávat. Viděli jsme

však ústup bolestí při úzkém tarsálním tunelu po opakovaném uvolnění spojeném

s neurolysou. operační přístupy viz str.269 a obr.I47-l50.
Před l00 IetY popsal Mor7onbo\esti v chodidle, které vznikají v souvislosti S tvor-"#

bou ňďuroňiuTl-Iantaris lateralis v místě jeho průběhu mezi III. a IV. metatarsem

Mortonova metatarsalgie). Neurom dosahuje takové velikosti, že ho lze i pal-

i@a je pak indikovrána resekce neuromu.

,i lot

's lot

c

onei

'is lot.

u ro lis

b

h motorických větví:
iteus,4-m'soleus,

widla vázán na po-

ie také porucha čití
rlantární). Když je
rervaci a PoruchY se 245



BoLESTI PŘI PoRANĚNÍ PERIFERNÍCH NERVŮ

Bolest je jednou z hlgvních př.íčin (vedte poruchy hyb-11os1i a citlivosti), proč nervy
qšet-Ťu_enq,

Na jejím vzniku se podílejí p-9l1f'9"{sí-_?_*99!!-Lá..L"l{""ryr9c-h.44i94q; (yklický
a Keller 1974). Zjednodušeně považujeme za zák|aď,,bolestivou jednotkul', skJ"ádaiící se
Z p'ss9fuggiPp-ten'-b"u}.H.sp:-r-'jí!t{bg&}€lj3j-e-J-q9g-i-YýJ57}y*to-er I974a). Receptory
bolesti jsou nejspíše volná nervová zakončeni (omer a Thomas 1974). Jednotka vede bo-
lest z ohraničené kožní oblasti _ recepčního pole. Jednotky bolesti mají větší recepční
pole než dotykové. To je příčinou, proč po přetětí nervu bývá oblast vyÍazené bolesti
menší než oblast dotykové anestesie (obr. 134). Zasahuji sem zachované větší bolestivé
jednotky z okolí.lBolest a tepelné čití tvoří stejný systém. Proto stačí vyšetřovat bolest.

Je vedena 2 systémy (Vyklický a Keller I974, Hassler I975, Noordenbos 1976):1. myeli-
nlqgvanými pomalými vlákny A8 (2-5 p, rychlost vedení 12-30 m/s) (tab. 2)
(obr. 5, 135). Vedou rychlou, ostrou) přesně lokalisovanou a ihned odeznívající bolest.
2. N9ryyeJinis9yanými pomalejšími C vJákny (0,5-1p, rychlost vedení 0,5 až
2 m/s). Vedou pomalou, difusní, nelokalisovanou pálivou a přetrvávající bolest. Po-
vrchní bolest má 2 uvedené složky. Bolest z hlubokých tkání má jen jednu složku. Je
tupá, nepřesně lokalisovaná. Periost je více citlivý než svalová tkáň.

Do CNS vstupují bolestivá vlákna zadními kořeny a různými drahami se dostávají
do mozkové hemisfery. Přitom oba systémy AE a C vláken mezi sebou vytvářejí složité
anatomické a funkční spoje (ř/assler 1975). Vznik bolesti není objasněn. Řadu teorií
shrneme do představn že k ni docházi ze vzájemné nevyváženosti obou systémů (Noor-
denbos 1976) (obr. 135). Po poranění nervu jsou &ážděna A8 a C vlákna. V konečném
prožívání bolesti hrají rozhodující roli mícha, mozek a celá psychologická struktura
osobnosti. Dosavadní chirurgie se snažila přerušovat dráhy bolesti (Jirósek 79il.,IYhite
á'Šúórt L969, Kunc 1973). Většinou bez trvalého efektu, protože při mnohočetných
spojích obou systémů si najde bolest novou cestu (Noordenbos 1976). Na snaze do-
sáhnout funkční vyváženi AE a C Systémů jsou založeny novější stimulační metody
(Shealy 1974).

Sympatikus. Je eferentním systémem a bolest nevede. Pod|e Granita a Nathana
(Seddon 197''seÍčáStní pň vžniku kausalgie. Po poranění nervu dojde k poruše isolace
vlríken a k jejich patológiéiiému propojení, které označuj_qme iako efapse. Ascendentní
impulsy ze sensitivních vláken se sympatikem šíří do periferie a náóp'ak'iňpulsy ze sym-
patiku jdou sensitivními vlákny ascendentně jako bolest. Na periferii se uvolňuje více
vasodilatačního neurokininu, kteý injikován do kůže působí pálivou bolest (omer

246 a Thomas 1974)' Sympatektomí přerušíme patologické impulsy i kausalgii'
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obr. 134. Sensitivní jednotky a je-
jich recepční pole v kůži ruky.
Bolestivé jednotky zaujímají větší
plochu než dotykové. (Viz obr. 117.)

Bolestivé jednotky ze zdravého
nervu (n. medianus vpravo, n. ulna-
ris vlevo) přesahují do autonomní
zóny denervace druhého nervu.
(Seddon 1972, 1975.) V Praxi Po-
stihuie úplná anestesie jen střed
nebo akrální části, viz obr. l07' l l2.
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Bolest při přerušení nervu

Po přerušení většiny smíšených nervů (zejména n. medianus a n. tibialis) vznikají
spontánní bolestivé pocity v anestetické kožní oblasti. Zhoršují se psychickým napětím.
Poranění během prvních týdnů běžně udávají zhoršení při vyšetřování oblasti s vyřa-
zenou citlivostí. Tyto pocity nejsou způsobeny zachovaným vedením. Seddon (1972)
je označuje jako halucinace. Poraněný promítá do anestetické oblasti stejně bolest vzni-
kající aferentně poklepem na přerušený proximální konec nervu (Tinelův příznak).
Falešné údaje citlivosti nás nesmí vést k chybnému závétu' že nerv není zcela přerušen.
}e to nejdůležitější praktický poznatek při akutním vyšetřování citlivosti. Jeho opome-
nutí vede nejčastěji k podcenění stupně poranění nervu (str.96).

Bolest při regeneraci

Při regeneraci se bolestiua '.j!'u991*1Jqsi'9jiu. než taktilní. Tenká C vlákna re-
generují ve větším poč1u (Nogr4r!-!e: _t279.. Vzniká zvýšená citlivost' hyperestesie,
hyperpatie. Je to mírná' ate i sílňďÉ6iéšipii štutečně vnímaných poanětech. Na toto
,,zhoršení" citlivosti při regeneraci máme poraněného předem upozornit a pomoci mu
je překonat. Někdy trvá i řadu měsíců. Vyjma analgetik a správné informace není proti
nim léčebného prostředku. Poraněný má končetinu používat. Jiná situace je při ne-
dokonalé regeneraci a bolestivém' neuromu' kdy je indikována revise.

Bole9{y"i-_q1ry"y39-pg*š*pl.neryÉ nejsou označovríny a děleny jednotně (Seddon
1972, Sunderland 7972, Nulsen a Kline 1973, omer a Thomas 1974). Budeme rozlišovat:
1. kausalgie' 2. iritační nervové syndromy, 3. fantomové bolesti, 4. reflektorické

"l'y!l-e t9*9lY: .. ..

KAUSALGIE

Pojem určil Mitchel, Morehous a Keen 1864 po zkušenostech z americké občanské
váky. Často jej použiváme chybně pro řadu bolestivých stavů. Má přgllé vy.mezení
(Seddon 1954, 1972, 1975): I. Yzniká po poranění nervuJ 2. bolest je těžká, spontánní,
trvalá, 3. má pálivý charakter, 4. šíří se i daleko mimo inervační oblast poraněných
nervů, 5. zhoršuje se jak fysikálními, tak emočními podněty, 6. reaguje na sympatek-
tomii.' Vyskytuje se méně než ve 2 o/o civilnich a 5 o,/. válečných poranění (Nulsen a Kl'ine
l973). Naše mírové zkušenosti svědčí o ještě vzácnějším výskytu' Na horních končeti-
nách je častější než na dolních, což odpovídá incidenci poranění nervů horních a dolních
končetin (str. 16, 36). Nejčastěji vzniká při střelných poraněních n. medianus a n. ti-
bialis v proximálních částech končetin se současným poraněním cév, ale může vzniknout
i po poranění malých vétvi (Kunc 1973). Nervy nebývají zcela přerušeny a hybnost ani

24B čití vyřazeny.

Krutá bol
poraněného zna
četina tuhne, s

k osteoporose. I
Často se předpc
jedince, kteří se

Léčení. F
blokádou krční]
vélmi rychle a r

léčebnou kůru
tecÍinikú period
na končetině, o1

vedeme jej mir
hybnost a rehal
tvorbu neurokir
sympatiku krát1
ze známých tec'
nerv revidovat i

Výsledky
vymizi ihned n
kausalgie (Seddt

\ IRITACNI NE

označíme
hype'rpaiié (neis,

v4c--e, ale ne na '

vání). Bolesti js,

Vyskytují
(obr. 117). Vzni
úplném přerušer
ale i dlouho po
n. tibialis, r. su
femcris lat., n. o
n. ischiadicus) i

Léčení

Kausríůní
k úspěšné reger
vznikem je neldr
ž..Lastecne nebo u



t. tibialis) vznlkají
chickým napětím.
iní oblasti s vyřa-
m. Seddon (1972)
;tejně bolest vzni-
Tinelův příznak).
:ni zcela přerušen.
osti. Jeho opome-

:nká C vlákna re-
'ost, hyperestesie,
ldnětech. Na toto
rnit a pomoci mu
brmace není proti
situace je při ne-

jednotně (Seddon
iudeme rozlišovat:
.,4. reflektorické

rmerické občanské
přgsné' yy:n97ení

'. téžká, spontánní,
:blast poraněných
pje na sympatek-

'ru (Nulsen a Kline
r horních končeti-
horních a dolních
medianus a n. ti-

le může vzniknout
,eny a hybnost ani

Krutá bolest se objevuje v den poranění nebo do týdne. Yzácně později. V životě
poraněného znamená všechno. Ten končetinu chrání a balí do vlhkých ručníků. Kon-
četina tuhne, Svaly atrofují, kůže je červená nebo cyanotická' potí se více, dochází
k osteoporose. Bolest může spontrínně ustupovat i trvat léta. Po=ranění s_9 1pě-I!-psy'cbi_c'ty-.
Částo se předpokládá, že byli nenormální jižpÍedutazem. Jedná se původně o normální
jedince, kteří se jimi opět stávají po vyléčení kausalgie.

Léčení. Rehabilitační a psychoterapeutická léčba je podmínkou. Provedeme test
blokádou krčního nebo bederního sympatiku. JednáJi se o kausalgii, bolest se zruší
vélmi rychle a úleva trvá několik hodin i dnů. opakované blokády můžeme použít jako

léč_gbnog kůru (4-5krát v prvních 10 dnech). omer a Thomas (1974) vypracovali
techniku periodické periferní infusní sympatektomie. Vyhledáme nejdráždivější místo
na končetině, obvykle nad místem poranění. K nerr,'u po preparaci založime katétr, vy-
vedeme jej mimo ránu a injikujeme 0,5 ml 0,5o/o lidocainu. Blokuje bolest, dovoluje
hybnost a rehabilitaci. Blokádu opakujeme v různých intervalech několik dnů. Brzdí
tvorbu neurokininu a ruší bolest lépe než centrální blokády Sympatiku. Kde má blokáda
Sympatiku krátkodobý efekt a kausalgie je krutá, indikujeme 9yryp4tek1qm1i některou
ze známých technik (Kentpe 1970, Kunc 1973 a jini). Bez ohledu na kausalgii musíme
nerv revidovat a ošetřit podle platných zásad (str.99)'

Výsledky. Po správně provedené sympatektomii kausalgie úplně nebo částečně
vymizi ihned nebo během několika dnů. Výkon má efekt i po několikaletém trvríní
kausalgie (Seddon 1972).

\ IRITAČNÍ NgnvovÉ syr.ronouy
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vac'.e. ale ne na jiná místa těla, poraněný trpí, ale bolest nerozhoduje zcela o jeho cho-
vání). Bolesti jsou povrchní, hluboké, nebo obě současně.

Vyskytují se ve vyšším procentu než kausalgie. U digitálních nervů aŽ v 60 o/o

(obr. 117). Vznikají při částečném poškození nervu, při nástěnných neuromech a při
úplném přerušení z terminálního a amputačního neuromu. Bolesti mohou vznikat ihned,
ale i dlouho po poranění. Jsou typické pro smíšené a sensitivní nervy (n. medianus,
n. tibialis, r. superficialis n. radialis, nn. intercostales, ilioinguinální syndrom, n. cut.
femoris lat., n. obturatorius, n. saphenus). Dotek amputačního neuromu (digitální nervy'
n. ischiadicus) vyvolává pocit vpichu jehly a elektrického šoku.

Léčení

Kausální léčba je základním požadavkem a měla by být co nejvčasnější. Dojde-li
k úspěšné regeneraci sensitivních vláken, bolest většinou vymizí. Před iatrogenním
vznikem je nejdůležitější prevence. Zrušíme komprese (steh po iatrogenním poranění).
Částečně nebo úplně přerušené nervy co nejdokonaleji spojíme. I{asická neurolysa od- 249



Straní bolest jen tam, kde by odezněla Spontíínně (Seddon 1972). Přesto je revise nervu
nutná. obstřiky mají jen pomocný význam.

Ig1ll+j*ál4i q 4nlpJ!4čl Kde nelze nervy spojit, ošetříme proximální
kq:_.s. Pouhé protětí nervu vede obvykle k tvorbě nového bolestivého neuromu.

- Vytvoříme dostatečný kryt z měkkých tkání.

- Proximální pahýl podvážeme a distálně od ligatury nast!íkneme 20}'i formal-
dehydem nebo aikoholem. Mikrochlrurgic\y ošetříme fasciklý isolováně.

_ Konec nervu zanoříme do vyvrtaného otvoru v kosti. U malých nervů (digitál-
n!gh) jsmg viděli skvělý efekt.

_ Konce se též obalují inertním materiálem (Silastic). Yýznamje sporný (str. 114).
Nekausální protibolestivé výkony. Bolesti, které nemůŽeme řešit ošetřením

rrenrrffi?ášió..itl""ýmiprostředky(měkkévypod1oženíbotypři
přerušení n' tibialis)' arralgetiky, antidepresivy (Seddon 1975), stimulační léčbou (Shealy
1974)' rehabiutaqí.a psyqhoterapií. Jen někdy musíme indikovat chirurgii bolesti (Ji-
rásek 196l, White a Sweet 1969, Kunc 1'973, Zvěřina a spol. 1977). Sympatekt<-rmie je

reservována pro kausalgii.

FANToMovÉ BoLESTI

!o'.r*p**-gr*ei*-&tgxsbg-spsgggÍM-etin1.,,Pohybuií
s ní, cítí dotyky". Tyto fantomové pocity iso" zPÉ:9!gt'J.:sll11lpÍ"":P3-qsjLlg.ub.ql-
četinu. Na horní končetině z'istávaji nejdéle pocity prstů, na dolní pocity akrálních částí,
pžilffi pro jejich největší korovou representaci.

Méně než v I oÁ vznikají v neexistujících končetinách kruté bolesti. V dřívějších
sestaváófi-iĚiiiópišonárí áž-15% nýskit (jirasěk IgoD.'výst vt,iii íó 

".ieuíeii 
po amputaci

stehna a prstů. 8gl*,-g"-::tržení-brachiálního plexu z míchy patří rovněž mezi fan-
tomové bolesti, i když končetina ztstává zachována (str. 168). Jde o centrální bolesti
fixované na míšní a mozkové úrovni' Často mají charakter bolestí, které byly příčinou
amputace. Mohou vznikat i za dlouhou dobu po ní. VyvinouJi se v plné míře, jsou
krutým utrpením, vedou k narkomanii i k suicidiálním tendencím. Amputovaní mívají
při poklepu na neurom vystřelující bolesti stejného charakteru. Pozdní ošetření neulomu
však bolesti nezruší.

Léčení

Fantomovým bolestem i bolestem Z neuromu předcházíme správnou technikou
arnp.u!?_qg 9" dost1.tgč.ně. vy9ol<oq resekcí nervů a jejich přgkrytim měkkými tkáněmi. Je
to nejdůležitější opatřeni (Mathews a osterholm 1972). Konce můžeme ošetřit popsa-
nými metodami. Campbell (1970) čepičkou ze Silastiku údajně zredukoval výskyt bolestí
na minimum.Yýznam metody je však sporný (Marmor 1972, Seddon 1'972, 1975).

Zjistíme{i bolestivý amputační neurom, který ovlivňuje nošení protézy, pahýl
250 zrevidujeme a neurom ošetříme. Fantomové bolesti tím však neodstraníme.

Léčení fan
bolesti, počínaje
frontální leukoto
(1973) a literatu
1. světový kongr

REFLEKTORII

(Babinski a Froni

Vzniká po
reflexní děje. Ne
znaky. Léčili jsn
paže. Několik m
byla zcela nehl't
vyvolala normálr
raněný normálnt
(Henner 196L).



r je revise nervu

:říme proximální
neuromu.

ne 2Oo,o formal-
rě.
h nervů (digitál-

;porný (str. ll4).
řešit ošetřením

ldložení boty při
:í léčbou (Shealy
rrgii bolesti (Ji-
ympatektomie je

etin-y- ,,Pohybují
oamětí" na kon-
:y akrálních částí,

esti. V dřívěiších
.stěji po amputaci
rovněž mezi fan-
centrální bolesti

eré byly příčinou
r plné míře, jsou

nputovaní mívají
ošetření neuromu

iávnou technikou
kými tkáněmi' Je
ne ošetřit popsa-
val výskyt bolestí
don 1972,1975).
rí protézy, pahýl
:aníme.

Léčení fantomových bolestí je složitou kapitolou konservativní a chirurgické léčby
bolesti, počínaje psychoterapií, farmakoterapií, elektrostimulací, stereotaxí nebo pre-
frontální leukotomií konče. odkazujeme na Jirásek (I96l), White a Sweet (1969), Kunc
(1973) a literaturu mezinárodní společnosti ,,Pain", která 1975 pořádala ve Florencii
1. světový kongres (Hassler 1975).

REFLEKToRICKÉ HYBNÉ PoRUCHY, FYSIoPATICKÝ SYNDRoM
(Babinski a Froment)

Vzniká po poranění ! jiných 1kání než nervu. V mechanismu vzniku převažují
reflexní děje. Nepatří mezi kausalgie. Může být doprovázen iritačními nervovými pří-
znaky. Léčili jsme bolestivý syndrom horní končetiny u vojáka po střelném poranění
paže. Několik měsíců se předpokládalo, že má přestřelený nervový svazek. Končetina
byla zcela nehybná. Při EMG jsrne nezjistili denervační fibrilace a Stimulace v axile
vyvolala normální motorickou odpověď. Po opakované stimulaci začal překvapený po-
raněný normálně hýbat končetinou. Řada fysiopatických syndromů je však složitěiší
(Henner 196I).
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oPERAčNÍ pŘÍsrUPY e vÝxottlY NA JEDNoTrrvÝcH
NERVECH

Úvoo

Přístupy popisujeme povze z hlediska obecné taktiky u vybraných nervů. Je ne-
zbytné používat další monografie a anatomické atlasy (SrooŘey I94I' Seletz I95|,1972,
Poppen 7960, Bateman 1962, Kempe 7970, Maurer a spol. 1971, Seddon 1972, 1975,
Sunderland 1972, Weigner 1938, Kopsch 1953, Clara 1953, Sinělnikoa 1965, Borovanský
a spol. 1976 a další). Vycházime z následujících principů:

a) K dostatečně dlouhému odhalení nervu použijeme co nejpřímější přístup.
b) K hlouběji uloŽeným nervům pronikáme podél fascií, nikoli svalovou tkání.
c) Musíme-li sval rozpoltit, rozdělujeme jej ve směru vláken.
d) Musíme-li sval přerušit, protínáme jei blízko šlachových úponů, které snadněji

rekonstruujeme.
e) Při identifikaci nervových větví používáme stimulátoru.
f) Kožní řezy. Vyhneme se řezům kolmým na ohybové řasy. Působí jizvy v kůži'

podkoží i v hlubších fasciích. Příčné řezy kolmo na průběh nervu jsou k výkonu ne-
dostačující. Používáme proto řezy vetvaru ,,Z"'rzejména v kubitální a popliteální kra-
jině a na zápěstí. Umožňují odklopením kožních laloků lepší přístup než podélný řez.
Ve stejném smyslu využijeme i excise jizvy jdoucí kolmo na průběh nervu (obr. 38).

Popsaný požadavek není dogma. Vedli jsme řadu řezů v podélném směru přes kloubní
ohyby bez špatných následků. Lépe je tedy dostatečný, podélně orientovaný íez než
nedostatečný přístup, byť by respektoval kožní řasy.

N. ACCESSORIUS (str. 152, obr. 71, 98)

Řez vedeme v trigonum colli laterale od zadní části kývače podél hrany m. tra-
pezius. obvykle využijeme excisi jizvy po předchozí estirpaci uzlin, která vedla k iatro-
gennímu poranění nervu. Přístup získáme též jako k cervikálnímu plexu a supraklavi-
kulární části brachiálního plexu (str. 188). Nerv vyhledáme zcela povrchně pod m.
p'-|atysma a povrchní krční fascií. Sestupuje šikmo po m. splenius a m. levator scapulae.
Ri. trapezii z cervikálního plexu odlišíme stimulačně. Často bývají poškozeny společně.
Vždy se pokusíme o spojení tenkého nervu nejlépe mikrochirurgicky, lepením plasmou
a defekt překleneme autotransplantáty z n. suralis.
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PLEXUS CERVICALIS (str. 155, obr. 71, 98)

Přístup získáme kraniálním prodloužením řezu pro suprakiavikulární část bra-
chiálního plexu podél okraje kývače (str. 188). Dolní rameno můžeme zahnout ve tvaru
L zevně podél klíčku. Využíváme jizvy po nejčastějším iatrogenním poranění po od-
straňovríní krčních lzlin' Začátek plexu je překryt kývačem. Sval odtahujeme nahoru
nebo naopak kaudálně. M. omohyoideus stahujeme kaudálně. Při obtížné identifikaci
větví je nezbytný stimulátor, EMG vyšetření a operační mikroskop. Snažíme se přímo
nebo pomocí autotransplantátů rekonstruovat rr' tÍapezii inenrrjící dolní část m. tra-
pezius, spojky s brachiálním plexem a krátké motorické větve pro hluboké svalstvo krku'
skaleny a levator scapulae. Identifikace větví je obtižná a často se nedaří.

PLEXUS BRACHIALIS (str. 152)

Přístupy a výkony uvádíme na str. 187.

N. AXILLARIS (str. 193, obr. 97, 98, 100, 137)

Při zavřeném poranění revidujeme odstup nervu Z fasciculus posterior brachiál-
ního plexu na přední ploše lopatky před jeho vstupem do spatium humerotricipitale.
Přístup získáme jako k plexu nebo transaxilárně při abdukované končetině. Elevujeme
nebo částečně přerušujeme m. pectoralis a nadzvedávríme celý nervově cévní svazek,
za kteqým nerv probíhá. PÍi zavÍených poraněních je maximum postižení nervu v této
lokalisaci (obr. 100, t02). I když nevzniká velký defekt (l-2cm), nelze nerv žádným
manévrem prodloužit. Klasická přímá sutura se nezdaří (Zaěřina 197Bb). Defekt můžeme
překlenout pouze autotraqsplantáty. Kompensační mechanismy jsou natolik dosta-
čující, že pÍi klasických operačních možnostech revisi neindikujeme.

K zevnímu průběhu získáme přístup podél zadního okraje deltového svalu a m'
teres minor iqko při zqčátku laterálního přístupu k n. radialis (obr. 137). operovaný
|eži na boku s flektovanou horní končetinou addukovanou k hrudníku' Poranění nervu
v této lokalisaci jsme však neviděli.

N. MUSCULOCUTANEUS (sr. 197, obr. 97, 98, 100, 136)

Přístup k začátku získáme stejně jako k intraklavikulární části plexu po proniknutí
skrze m' pectoralis. Druhý přístup je možqý transaxilárně při abdukované končetině.
Nerv vyhledáme sj'edqvánjm g' r-r-re_di'qrl_us.p{qxlmélnlr_rr směrem. Šetříme větve pro m.
coracobrachialis, který nerv proráží. Na paži jej vyhledáme pod m. biceps.
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obr. 136. N. ulnaris, n. medianus, n. radialis a n. musculocutaneus. Mediální přístup na paži.
.l - m. coracobrachialis,2 * m. biceps brachii, J - septum intermusculare med., 4 - rn.bta-
chialís, 5 - m. triceps brachii caput mediale, 6 _ caput longumr 7 - capwt laterale, 8 - a-
collat. uln. sup., 9 - a. brachialis, -í0 a. profunda brachii, 11 - v. brachialis'

N. RADIALIS (str. 198, obr. 103, 136, 137, 138, 139, 140)

Začátek n. radialis Vypleparujeme z mediáIního příst'lpu na paži při axile-
Končetina musí být abdukovaná a zevně rotovaná. Nerv zde proniká na zevní stranu
pažní kosti spatiem triangulare. Mediální přístup obvykle musíme doplnit laterálním
přístupem. Končetinu addukujeme k hrudníku a flektujeme v lokti. Rez vedeme od
zadňiho okraje m. deltoides napažipodél sulcus radialis. Proximálně nerv vypreparujeme
mezi dlouhou hlavou m. triceps apažní kostí do spatium triangulare a spojíme tak obě
preparace z mediálního a laterálního přístupu. Šetříme větve pro hlavy m. triceps. JeJi
zde nerv přerušen, nelze jej přímo spojit.

Musíme udělat přední transposici: (obr. Í38). Z laterálního přístupu uvolníme
new až k lokti a tuně'iěililffi.ii''6ici#š'a'nad m. brachialis jej vtáhneme do rány na
přední ploše axily a zde spojíme. Dnes dáme přednost autotransplantátům.

V průběhu na paži neÍv vypreparujeme z laterálního přístupu prodloužením řezu
směrem k radiálnímu epikondylu humeru. Nahoře musíme proniknout mezi caput lon-
gum a caput radiale a ve střední třetině paže mezi caput radiale a ulnare m. triceps.
V distální třetině proráži radiálním intermuskulárním septem před epikondylus humeru.

V loketním kloubu vedeme řez jako pokračování předchozího přístupu podél
hrany m. brachioradialis a na předloktí lehce esovitě podél zevního okraje m. extensor
carpi radialis.Lzetéžpoužít přístupovýr,Z" řeznan. medianus. Končetina musí být zevně
rotována a jen lehce ohnuta v lokti. Před epikondylem humeru nalezneme n. radialis

254 mezi m. brachialis (mediálně) a m. brachioradialis (laterálně). Yydává zde četné větve
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obr. 137. N. radialis a n. axillaris. Laterální přístup na paŽi.
-í - m. brachialis, 2 - septum intermusculare lat., sulcus n. rad., 3 m. triceps brachii, caput
mediale,4 - caput laterale,5 - caput longum,6 - m. deltoideus, 7 - m. teres min.r 8 - *.,
teres mai., 9 - a. circumfl. scapulae, 10 - a. circumfl. humeri post.' 1,1 a. profunda brachii
12 - a. collat. media.

pro radiální skupinu extensorů. I( větvení nervu na r. superficialis a r. profundus pro-
nikáme mezi m. brachioradialis (mediálně) a m. extensor carpi radialis (laterálně)' Sen-
sitivní r. superficialis sestupuje volárně podél m. brachioradialis a sval musíme proto
šetrně odtahovat.

R. profundus a jeho pokračování (n. interosseus antebrachii dors.) obtáčí radius
a pod m. supina1or s9. _dg*erl i'e" {'oj''4]4 ''t'qlu. Mezi povrchní a hlubokou vrstvou
extensorů se dělí na konečné větve. Je-li zachována funkce radiálních extensorů (schop-
nost extense zápěstí bez možnosti extense prstů a palce) musíme revidovat r. profundus.
Přístup k začátku před jeho vstup pod m. supinator získáme mezi m. brachioradialis
a m. extensor carpi radialis. K jeho dalšímu průběhu pronikneme mezi m. extensor carpi
radialis a m. extensor digitorum. R. profundus zde vystupuje z tunelu pod m. supinator.
Přístup k průběhu pod m. Supinator získáme pouze protětím svalu. Výjimečně lze kla-
sickou Suturu r' profundus provést při flexi v lokti jen budeJi umístěna před supinato-
rovým kanálkem. Je-li nerv přerušen distálněji, není klasická Sutura tenkých větví možná.
R. profundus vypreparujeme mikrochirurgicky (obr. l39b). Bez mikrochirurgie a auto-
transplantátů bychom jej neměli vůbec operovat. Mikrochirurgicky jsme docílili pře-
kvapivé výsledky. 255
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obr. 138. Přední trans-
posice n. radialis. a) Pří-
prava zezadu. ó) Příprava
zepředu. c) Dokončení.
d) Přední transposice ka-
beliformním autotrans-
plantátem z n. suralis.
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Při defektech n. radialis, které bychom museli překonávat Suturou pod napětím,
použijeme kabeliformní autotransplantát z n. Suralis. Horní i dolní koaptační mikro-
anastomosa musí být mimo jizevnatou tkáň. Transplantát je lépe anteponovat než
véstv zjizveném a frakturou změněném sulcus radialis: proximální pahýl vypreparujeme
z horního mediálního a laterálního přístupu. Zachováváme větve pro m' triceps. Pahýl
svedeme mediálně do horní poloviny paže a spojíme S transplantátem. Ten pak vedeme
podkožním laterálně do distální třetiny paže a zde spojíme s uvolněným distálním pa-
hýlem n. radialis. S dobrým výsledkem překleneme až 20 cm dlouhý defekt (Dolenc
1e76).

I N. MEDIANUS (str. 208, obr. 112, 116, 136, 140,141, t44)

Končetinu abdukujeme azevně rotujeme. Na paži a předloktí vedeme Íeznavnitřní
straně v podélném směru končetiny' v lokti a na zápěsÍi ve tYaru ĎZ".

Přístup k začátku medianu získáme jako k infraklavikulární části plexu po pro-
niknutí skrzc m' pectoralis (obr. 98) nebo transaxilárně (obr. 97).

Na vnitřní straně paže vedeme řez nad sulcus m. bicipitis brachii mezi m. bicept
a m.' triceps. Proximálně běží n. medianus zevně od a. brachialis a distálně se přes ni
překládá. Nad loketním kloubem se dostává ulnárně od tepny.

V loketní jamce a v horní polovině předloktí použijeme ,,Z'" ÍeZ' který vedeme
256 napříč v kožní řase k vnitřnímu okraji m. brachioradialis a směrem na předloktí podél
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obr. 139b. Mikrochirurgická preparace r'ětvení r. profundus. Stimulační elektroda. Přibližné
vymezení viz obr' l39a, orig. zv' 5 x, měřítko tr rnm. 257
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obr. 140. N. medianus (a n. radialis). Přístup v lokti a na předloktí. (Zápěstí a ruka viz obr. 116,
144.) Proťat lacertus fibrosus, odtažen m. flex. carpi rad., proniknuto k m. pronator teres mezí
caput humerale a ulnare, rozpreparován m. flex. digit. superf., pod nímž leží n. medianus. Nerv
nebo vytvořený n. interosseus antebrach. ant. může doprovázet a' mediana nebo a. interossea ant.
I - a. radialis, 2 - a. ulnarisr i - a. cubitalis, 4 - a. recurrens rad.,5 - a. brachialis, 6 - a.
recurrens uln.

uvedeného svalu. Šetříme nn. cut. antebrachii. Protneme fascii a lacertus fibrosus a po
odtaženi m. pronator teres nacházíme před úponem m. biceps n. medianus spolu s a'
brachialis.

Na začátku předloktí Se dostává do tuneiu pod m. pronator teres mezi caput hu-
mgrgle a u1nare, mezi mm. flexor digitorum SupeÍficialis a profundus. K m. pronator
teres a m. flexor digitorum superficialis Se dostaneme odtažením povrchního m. ff.exor
carpi radialis.

plqÉlljl1l}jpo-.-19l__"-{_o"ltepřpý.přis-'lsp k nervu získáme protětím m. pronator
teres a rozprepaÍováním nebo pÍotětím m. flexor digit. superf' (obr. 141). Nerv trans-
ponuieme nad uvedené svaly. Přitom uvolňujeme svalové větve podle zásad uvedených
na str. 119. Nesmíme je přetínat. Zejména šetříme větve pro m. flexor digit. superf"
ohýbající ukazovák a Spoiky mezi n. medianus a n. ulnaris. P*+':-.-:''_"_"g_*5Pg']9i ryíš]i
vyhngme a |iž 2-3 cm defektu přektengme autotÍansplantáty. Naprosto nevyhor.'ující

ýsledek klasické sutury při defektu pouhých 5 cm po transposici i flexi ukazujeme
258 aa str. 97.
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obr. 141. Mobilisace a přední transposice n. medianus na předloktí' (Princip mobilisace viz
obr.5l.) Proťat m. pronator teres (caput humerale et ulnare) a nr' flex. digit. superf. (caput
radiale et humeroulnare). Mobilisována větev pro m. flex. digit. pi:of. Nerv po sutuře bude pro-
bíhat nad uvedenými s\'aly.
7 - a. radialis, 2 - a. cubitalis (a. ulnaris), 3 - a. brachialis.

V distální části předioktí a na zápěstí použiieme ,,Z" Íez. Do dlaně jej prodlužu_
jeme podél ohybové řasy thenaru. Podélný řez přes zápěstí není vhodný. Při karpálním
Syndromu se používá pouze příčný Íez v kožni řase. Při poranění je nedostatečný. obě
nevýhody obchází přerušovaný Ťez (Seletz 1972). Podé|ný až k zápěstí a pak samo-
Statný podél ohybové řasy thenaru. Před zápěstím protneme !en\o-q.g1rpe1ficiál4í fascii.

Nerv je povrchně ulnárně od šlachy m. flexor carpi radialis. Na zápěstí musíme excido-
vat lig. carpi transversum až do dlaně. Nerv leží mezi ním a šlachami m. flexor digitorum
Superficialis. Nelze dost varovat před záměnou těchto šlach za neÍv (Str. 41' 104).

Při čistých příčných řezných poraněních Spoiíme nerv šitím nebo bezstehovou

technikou. Malý defekt překleneme mobilisací nervu' Dáme přednost mikrochirurgické
technice. Při parciální lési zrekonstruuieme fascikly. Při úplném přerušení provedeme

interfascikulární suturu. Při odložené operaci při defektu nad 2 cm použiieme 4_6
autotÍansplantátů z n. Suralis (Millesi a spol. 1972)'

V dlani řezy respektují kožní řasy (obr. I|6,l44)' Po protětí aponeurosis paimaris

a lig. carpi transversum odklopíme lalok nad thenarem a získáme přístup ke konečným
větvím n. medianus. Na distálním okraji lig. carpi transversum se vÍací do thenarového
ivalstva iénky i. re..'''ens. Musíme jej šetřit stejně jako r. communicans n. mediani
cum n. ulnaris. Někdy odstupuje již v karpálním ntnelu a spojuje Se s r. superficialis
n. ulnarisJ kteý běží pod lig. carpi volare, ale nad karpálním tunelem. I(asicky spojíme

tenké větve lepením plasmou. Dáme přednost mikrochirurgii.
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suLcus N. uLNARls' olecronon

obr. 142. N. ulnaris. Přední transposice v lokti.
med. Resekujeme je co neivýše nad epicondylus.

i N.. urNl!.IS (str. 202, obr. 107, 116, rBB, r4z, r4r, r44)

Končetinu abdukujeme a zevně rotuieme. Přístup k začátku nervu zíSkáme jako
v infraklavikulární části plexu (obr. 98) nebo transaxilárně (obr. 97).

Na vnitřní straně paže vedeme řez nad sulcus m. bicipitis brachii. Zpočátku nerv
běži za nervově cévním svazkem. V polovině paže prorátži septum intermusculare a se_

stupuie na dorsální Stranu ulnárního epikondylu humeru do sulcus n. uinaris. Protínáme
zde pouze intermuskulrírní septum a tenkou fascii. }inak není ničím kryt' Pouze pro-
vázejicí tepny činí obtíže při preparaci nervu'

V loketní krajině budeme nerv uvolňovat při chronické kompresi (Pechan a Kříž
1975) a pro překlenování defektu. Provedeme-g*9gi#3g9p9$€i (obr. 142) nejlépe
dle Learmontha (Seddon 1972): nerv uvolníme distálně od epikondylu dlouhým protětím
začátku masy flexorů. Po přesazení před epikondyius nesmí mít nerv žádný ohyb. Pak
jej uvolníme vysoko nad epikondylus. Zás_adou je re'sekce intermuskulárního septa, Při
poloze v novém lůžku neděláme žádné žlábky ve st'alu pro nebezpečí jízveni. Tajem-
stvím úspěchu je uvolnění nervu dostatečně vysoko a dostatečně distálně od epikondylu.
Distálně mobilisujeme větve pro m. flexor carpi ulnaris, ale zároveň je šetříme. "-ťs"
transposici zajistí přední polohu několik stehů kubitální-f":s:-.-'q:"o_{!1o_ží. Transposici
dáme přednost ve všech případech, kde by přímá Sutura 1'yžador'ala j1Ž 30'flexi v zá_
p:::i (Miilesi a spol. 1972). Rovněž ii v1'užijeme při mikrochirurgických technikách
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obr. x,t3. N. ulnaris. Přístup na předloktí a na zápěstí. (Zápěstí a ruka viz obr' 116, 144.)

Na předloktí vedeme řez v prodlouŽení mezi ulnárním epikondylem humeru a os
pisifornre. Nerv vyhledáme v hloubce mezi m. flexor carpi ulnaris á m. flexor digitorum
s"lřifičiáils, v distální třetině povrchně na radiální straně šlachy m. flexor carpi ulnaris.
S nervem zdebývá přerušena i a. ulnaris (obr' 14). Při preparaci šetříme muskulární
větve, v distální tř'etině Sensitivní r. dorsalis a zejména spojky mezi n. ulnaris a n. me-
cianus (Munentlruler 1969, Seddotz 1972, Suúerland 7972) (obr. 108).

Na zápěstí a v dlani lokalisujenre ,,Z" Íez ulnárně azaÍáčime jej podél antithenaru.
Protneme ántebrachiální fascii a iig. carpi volare podél úponu m. ffexor carpi ulnaris
na os pisiforme. Nerv leži nad iig. carpi transversum. Dělí se na převážně sensitivní
r. superficialis a nrotorický r. profundus. R. superficialis najdeme v dlani po protětí
povrchní palmární fascie. Lsžl mezi ní a šlachami flexorů s arteriálním arcus volaris
superficiaiis. R. profundus, kterÝ je rozhodujícím motorickým nervem ruky, proráží
nr. flexor digiti V. brevis. Vyh1edáme iej pod svalstvcm antithenaru a pod šlachanri
fi.exorů nad interosseálními svaly spolu s arteriemi arcus volaris profundus.

V případě defektu provedeme při klasických operacích transposici nervu v lokti.
Při mikrochirurgických postupech použijeme autotransplantáty i při krátkých defektech
2-3 cm ('Millesi a spol. 1972). ň'tikrochirurgické postupy jsou indikovány ve všech
případech poranění větr''í v dlani a na prstech.
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obr. 144. Přístup k nerr'ům ruky, prstú a zápěstí. Přístup k n. ulnaris a n. medianus.
a) Nn. digit. palm. proprii. Možno r.olit též řezy r_e Ívans' Z.
ó) N. ulnaris, r. profundus, r. superficialis a nn. dígit. pa1m. corn. Na zápěstí leží medíá]ně

od šlachy m. flex. carpi uln.
c) N. medianus, nn' digit. palm. com. Na zápěstí leží mezi hmatnj'mi šlachami m. palm. long.

a m. flex. carpi rad.

sPoLEČNÉ ponRNĚxÍ N. ULNARIS A N. MEDIANUS (str. 212)

Stačí jeden přístupový, většinou poněkud delší kožní Íez. Y lokti lze pii ,.Z"
řezu revidovat nejen n. ulnaris a medianus, ale i n. radialis (Selet: l9'I2).

NER.VY RUKY A PRSTŮ (str. 214, obr. tr16, 144)

\r dlani získáme pří'stup řezy v ohybových řasách jak bylo popsáno u n. ulnaris
a n. medianus. Na prstech použijeme řezytvaru,,Z",jdouciohybovými řasami, nebo
řezy vedeme po stranách prstů. Získáme tak přístup i k digitálním tepnám. Nervy
klasickou technikou spojujeme l_2 stehy za epineurium. Lépe je spojíme plasmou.
Nejlepší výsledky dosáhneme mikrochirurgickou technikou a nervovými autotrans-

262 plantáty. Na spojení stačí jeden štěp z n. suralis. Jsou neji'děčnějším polem mikro_
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Spoiíme plasmou.

vovými autotrans-
ším polem mikro-

chirurgie (Buncke 1972, Hakstian 1974, Khoda"dad 1972, Michoil 1976). Při repiantaci
amputovaného pr91r1je důležitou součástí spoiení nervu. Postup je následující: spojíme
kost, digitální arterie a vény, šlachy, nervy a kůži. Bez regenerace digitálních nervů má
úspěšná rekonstrukce jen omezený význam (Hakstian 1974, Michon 1'976).Imobilisaci
ruky ve fysiologické semiflexi prstů s protiedémově působící elevací celé končetiny po-
necháváme 2 týdny.

PLEXUS LUMBOSACRALIS (str. 223)

Přístup získáme transabdominálně, retroperitoneálně, ke kořenům laminektomií.
odkazujeme na speciální literaturu.

N: FEMORALIS (str. 228, obr. 123,124145)

K odstupu z lumbálního plexu v pánvi získáme přístup l. šikmým řezem pod
!2. žebtem jako při bederní sympatektomii. Poloha na boku s podloženou bederní kra-
jinou. Ze Strany pronikneme do retroperitonea a pod fascia iliaca vyhledáme n. femoralis.
2. Z dolniho šikmého břišního řezu. Přístup je výhodnější. ŘeŽ vedeme kraniálně nad
spina iliaca k 12. žebru a kaudálně jej prodloužíme přes tříselný vaz fla stehno. Ztevi-
duieme tak celý průběh nervu. K nervu pronikneme retroperitoneálně pod fascia iliaca
mezi m. psoas major a m. iliacus.

V oblasti tříselného vazLl a na stehně v trigonum femorale vedeme vertikální řez
střední třetinou třísla a podél m. sartorius. Protneme fascia lata podél r,lrritřního okraje
m. Sartorius a uprostřed napojíme Íez ve tvaru T do fossa ovalis. Pod fascia lata najdeme
a. femoralis, mediálně v. femoralis. M. sartorius odtáhneme laterálně, a' femoralis me-
diálně. Mezi nimi vedeme vertikální řez skrze fascia iliaca. Teprve pod ní nalezneme
n. femoralis vystupující skrze lacuna muscuiorum. Asi 4 cm pod tříselným vazem Se

obvykle dělí na povrchní a hlubokou větev a na terminální a sensitivní větve. Poslední
(vyjma n. saphenus) prorrážejí jak fascia iliaca, tak fascia lata.

Přístup k rr. musculares pro m. vastus medialis a n. saphenus získáme ruže na
stehně řezem podél m. sartorius. Na bérci n. saphenus odhalíme na vnitřní straně v prů-
běhu v. saphena.

o suturu nervu Se musíme pokusit jak v pánevním, tak v stehenďm průběhu.
I klasickou technikou přináší dobré motorické výsledky. Defekt raději překleneme auto-
transplantáty než ohybem končetiny v kyčii s nutným sádrováním. Rekonstrukce větví
nervu vyžaduje mikroskop.
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Obr. 145. N. femoralis. Přístup k pánevnimu a Stehennímu průběhu. Detail trigonum femorale
pod tříseiným vazem. Z medtáIní stÍan}- laterálně leží O.' a. a n. femoralis (VAN).
.7-m.iiiacus,2-m.psoasmai.rJ_spinailiaca,4-m.tensoťfasc. latae,5-lacunamuscll-
lcrtnn: n. femoralis (N) a 1, 2; 6 - lig' interlacunare, (odděluje obě lakuny), 7 - lacuna Oasorlllll:

, v. femoralis (V)aa, femoralis (A),8 - m. quadriceps femoris, g - canalis adductorius. Trigonunt
264 J'entorale vymezuie: 10 - m. Sartorius (přeříznutý), 11 - \ig. inguinale, 12 - m. adductoÍ long-
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Obr. 146. N. ischiadicus. Přístup k nervu a k jeho dělení na n. tibialis a n. peroneus (fibularis)
communis. S __ 1aterá1ní přístup dle Seletze.
/ - m. piriformis, 2 - m. adductor magnus) 3 - m. semitendinosus,4 - m. semimembranosus,
5 - m. gastrocnemius (caput med. et lat.), 6 - m. gluteus max.,7 - m. gluteus min., 8 - m.
gluteus medius, 9 trochanter maius) l0 - tractus iliotibialis, fascia 1ata, .11 - m. biceps
femoris, caput longum, 12 - m. biceps femoris, caput breve.

\N. ISCHIADICUS (str. 236, obr. 123, l2g,146)

operujeme v poloze na břiše. Kožní řez ve tvaru 
'r?" 

vedeme nad tlochanterem
podél zevního okraie gluteálních Svalů Směrem do středtr Stehna.

I( začátku nervu pronikneme pod nr. gluteus maximus, který jej překrývá. V glu-
teální rýze Sestupuie na Stehno přibliŽně mezi Vnitřní a střední třetinou Spoinice irochan_
telu a hrbolu sedací kosti. Protneme m.' glutQus maximus a fascia lata v oblasti trochan-
teru asi 2 cm od úponu a celý sval odklopínre mediálně. Pro menší přístup pouze sval
n'adzvedneme nebo pronikneme jeho masou v podélném průběhu svalových vláken.
Důležité jsou anatomické variace. N' ischiadicus může být již od začátku rozdělen
na zevní n. peroneus communis a vnitřní n. tibialis. Asi v 11o/o n. peroneus comm.
nevystupuie skrze foiamen irifiapiriformej ale nad ním skrze m. piriformis. Při od-
klápění Svalu šetříme a. glutea superior) n. gluteus Superior' n. gluteus inferior a sensi- 265
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tivní n. cut. femoris posterior (dorsalis). Šetříme mediálně od n. ischiadicus uloženou

a. glutea inferior a její větev a. commitans n. ischiadici, která je pro nerv důležitým
zb'vtkem embryonální a. ischiadica (Boroaanský a spol. 1976).

Na stehně vedeme řez přibližně středem do podkolenní jamky. Při protínání
fascie chráníme n. cut. femoris posterior' V průběhu na stehně překrývá n. ischiadicus

a jeho dělení na n' tibialis a n. peroneus communis šikmo probíhající dlouhá hlava bi-
cepsu. Dostatečný přístup k nervu získáme odpreparováním a odtažením dlouhé hlavy
m. biceps femoris od m. semitendinosus a semimenrbranosus mediálně (horní li3 stehna)

nebo laterálně (zbývající 2|3 stehna). Při revisi šetříme všechny svalové větve a aa'

perforantes.
Laterální přístup navrhuje Seletz (1951, 1972) v horní polovině stehna (obr. 146).

Yycháziz toho, že při středním přístupu v cestě překáží dlouhá hlava m. biceps femoris.

V poloze na boku se ize po protětí fascie k nervu dostat přímou preparací mezi na"

vastus medialis a dlouhou hlavou m. biceps femoris.
Výkony na nervu isou jedny z nejnevděčnějších. Klasické překlenutí většiny de-

fektů je možné jen při nefysiologické extensi v kyčii a flexi v koleni. Je třeba provádět

několikanásobné tensní Sutury. Rovněž klasické autoiogní štěpy vyžadují vícedobé vý-
kony. Ani mikrochirurgické techniky, vyjma parciální lése a krátké defekty, neumožňují
vyhovující řešení. Limituiícím faktorem bývá délka ischemických změn' typických pro

peroneální složku a nedostatečný zdroj autotransplantátů při neúměrné síle nervu.'

Jsou však dnes jediným nadějným postupem.

N. TIBIALIS (str. 243) a N. PERONEUS COMMUNIS (str. 266, obr. 46, 66,

132,133,147)

Na zadní ploše kolenního kloubu vedeme Íez ve tvatv ',Z". 
Horní rameno za-

čínáme na mediální ploše stehna v prodloužení středního řezu pro n. ischiadicus. V pod-
kolenní jamce pokračujeme příčně nad hlavičku fibuly a poté jej zatáčime dolů dle
potřeby na zevni a přední plochu bérce. odklopením laioků získáme přístup k dělení

n. ischiadicus na oba nervy' k horní části n. tibialis a k celému n. peroneus communis
včetně jeho dělení na n. peroneus profundus a superficialis. Při revisi n. peroneus pod
hlavičkou fibuly je používáno jen dolní rameno řezu. Je to nedostatečné a právě n'
peroneus communis musí být revidován v delším průběhu do podkolenní krajiny
(obr. 46, 66).

N. tibialis. Po protětí fascie jej vyhledáme v prodloužení n. ischiadicus ve středu
podkóiffims' Distálně vniká mezi obě hlavy m. gastrocnemius. Neipovrchněji je

uložen nerv, pak véna a nejhlouběji a. poplitea. Z n. tibialis odstupuje n. cut. surae

medialis (tibiaIis), který šetříme. Spolu s n. cut surae lateralis (fibularis), který většinou
odstupuje z n. peroneus communis, vytváří na bérci vidlicovitě n. suralis. Je nejdůle-
žitě jším zdrojem autologních transplantátů (obr. 53' 54).

l.l@(str'240,obr.I32,I47,I4B).Zn.ischiadicusseodděluje
266 laterálně' Vyhledáme jej na vnitřním okraji m' biceps femoris, podél kterého béží až
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'a'f,::

l.
I

m. gostrocnemius,i
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obr. 147. N. tibialis a n. peroneus (fibularis) communis. Přístup v podkolenní jamce. N. peroneus

com. běží podél šlachy m. biceps femoris. \re fossa popiitea isou směrem do hloubk1' n- tibialis'

t. poplitea a a. PoPlitea (NVA).

m. vostus lot.

m. biceps Íemoris,

troctus iliotibiolis

m. gostrocnemius

n. cut.suroe lot,

N. PERONEUS COMM.
coput íi buo}e
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septum intermuscuf. ÓŤ{ť'

m. peroneus long.

m. ext. digit. lonE,

m. tibiolis ont.

obr. 148. N. peroneus communis a n. profundus a n. superficialis. Přístup pod hlar_ičkou fibuly.
Pro názornost část svalů odstraněna. (Kopsch 1953.) 26?
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N. TIBIALIS

V. POPLITEA

A. POPLITEA

tibio
Íoscio cruris m. gostrocnemius

o. tibiolis post.rn. soleus

rr. musculores

nr. ílex. digit. long.

o' peroneo (Íibuloris)

m. soleus

m. flex. hollucis long.

Obr. 1,19. )i. tibialis. Přístup na bérci.
a) Správný postranní řez.
ó) Ch:'bný řez středem lýtka'

k jeho uponu za hlavičkou fibuly Při preparaci musíme postupovat již od kožního řezu
opatrněJ protože nerv ic zde kryt pouze"kůží.p fascií. Povrchní průběh a nedostatečnó

chránění Svalovou hmotou od kostních Struktur kloubu způsobuje Snadnou zÍanitelnos[
nervu. Za hiavičkou fibuly se stáčí dopředu a vniká pod začátek m. peroneus longus, kde
se dělí na n. peroneus profundus a n' pqro!_reus superficialis. Abychom pronik1i :ž
t cěleni nervu a začátkům uvedených větví, musínre protnout povrchní část úponu
ín. peroneus lgngus pod hlavičkou fibuly. N. peroneus pro nepříznivé cévní zásobení
a Snadnou fascikulární Zranitelnost (Sunderland 1972) podléhá až 30 cm dlouhýrr
:schemickým změnám. V obiasti hlavičky fibuly je natoiik fixován, Že pii defektu rrení

nrožný skoro žádný posun nervu. Při kontinuálním neuromu považuj eme za nezb1 tné

neurografické vyšetření. Při pouhé axonotmesi provedeme neurolysu. Sutury vazivor'ě
degenerovaných konců nervu nemají smysl' Pokoušíme se o resekce do zdravých kcnců
nrikrochirurgickou technikou s přemostěním dlouhého defektu autotransplantát!'
(obr' 46, 66). Při otevřených, relativně ohraničených poraněních, dosahujeme dcrbré

26B výsledky.
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PLANT.I LAT. ({ibuloris)

oL.r. 150. N. tibialis a n. plantaris m:lialis (tibiaiis) a lateralis (fibularis). Přístup za vnitřním
kc:níkem.

N. peroneus profundus (str. 240, obr. 14B). Proráží dopředu m. peroneus longus,
septum intermusculare anterius a m. extensor digitorum longus. Vyhledáme jej z podél-
ného řezu na přední ploše bérce mezi mediálně ležícím m. tibialis anterior a laterálně
uloŽeným m. extensor digitorum longus a niže na bérci m. extensor hallucis longus'
Šetříme a. tibialis anterior' která běží s vénou a nervem společně.

N. TIBIALIS NA BÉRCI A NoZE (stt.243, obr. 133. l49, 150)

operujeme jej v poloze na břiše s podloženou končetinou, aby nám při mediálnín"l
řezu druhá nepřekážela. K začátku, až po vstup pod m. Soleus' získáme přístup ,,Z"
řezem v podkolenní krajině. Na bérci je překryt lýtkovým svalstvem a leží pod m'
soleus spolu s a. tibialis posterior. Přístup ze středního řezu lýtkovým svalem, i když
se v literatuře stále lvádi (Bateman 1962, Maurer a spol. 1'97I,Seddon l972),je chybný
(Kenpe I97a' Seletz 195I' 1972). Sval nelze rozdělit v průběhu vláken a následující
srusty omezují plantární flexi nohy. Řez vedeme na vnitřní straně lýtka podél m. soleus
a m. gastrocnemiu's. Po protětí fascie odtríhneme m. gastrocnemius a v horní části lýtka
při úponu na tibii částečně protneme m. Soleus. Distálně stačí pouze odtáhnout uvedený'
sval spolu s m. flexor digitorum a m. hallucis longrts. Šetřínle a. tibialis posterior, která
nerv provází, a laterálně uloženou a' fibularis (peronea)'

Za v4itÍnim kotníkem vedeme řez poloobloukovitě až na vnitřní okraj nohy
(obr. 150). Po protětí fascie (lig. laciniatum) najdene v canalis malleolaris tibialis za 269
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vnitřním kotníkem postupně šlachu rn. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus,

v. a a. tibialis posterior a pak teprve n. tibialis a za nirlri šlachu m. fl'exor hallucis longus'

N. tibiaiis se zde dělí stejně jako tepna na přední n. plantaris medialis a zadni n. plantaris

trateralis, které pod m. abductor hilIucis přecházejí na plochu nohy. Před klasickou su_

ttlrou pod napěiím a fixací nohv v nefysiologické plantární poloze dáme přednost mikro-

chirurgické sutuře S auto[ťanspiarrtáty'
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REEDUKACE HYBNoSTI A čtrÍ

Často se nluví o konservativní léčbě. Rozunrí se tím soubor léčebných neoperač-
rrích opatření; tato léčba jé neHí koíčipována jako protiklad 1éčby operační. oba
způsoby léčby se však doplňují, léčba ,,konservativní" je indikoi'ána u každého poranění
periferního nervu' v každé době, před operací i po operaci, až do cloby, kdy buď je

funkční ztráta vyrovnána anebo když konstatujeme ireversibilní stav. Protože způsoby
neoperační léčb-v používají různých progresivních metod, vesměs založenýcb na rozvoji
fysiologie, a protože neoperovat neznamená nutně být konserr'ativní, dáváme přednost
názvu,rreedukace", užívanému také většinou moderních jazyků.

Pro přehlednost rozdělíme užití reedukačních metod podle stupně poranění do 3
oddílů.

l. ÚPLNÝ DENERVAČNÍ SYNDROM

Reedukace plní v této době 3 programy:

Zabtánéni atrofiím

Podstatou 1éš!y-j9 zqjišÉúLq'9ttg-\.9J'-q:51;efusá!gíp.h.vlákqn svalu. To nelze reali-
sovat žádným způsobem pohybové ani medikamentosní léčby. Metodou volby je jedině
elektrické dráždění q:3l!*(Solandt a spol. 1943). Zásady elektroléčby úplného de-
nervarnítď iňáiffi,

- začit brzy, dokud tkáňové ztráty nejsou velké,

- stimulovat nejméně jednou a lépe dvakr át za den. Bylo prokáz áno, že stimulace
prováděná dvakrát až tÍfttát týdně je stejně neúčinná jako žádná (Hopf 1975, Famaeg
1975). Vývoj směřuje k tomu, aby nemocný měl doma zapůjčený malý transistorový
stimulátor'

- stimulovat jeden sval jen 10 minut. Delší dráždění nemá smysl,
_ aktivní elektroda se přikládá nad motorický bod svalu (obr. 28, 29), který je u

denervačních syndromů posunut distálně,
_ první dva týdny po denervaci je stejně účinná stimulace faradická jako galva-

nická. Později se reobase zvyšuje a faradické proudy jsou neúčinné. Pak lze použit
jedině proudu galvanického,

_ intensita proudu má být taková, aby se isometricky stahoval celý sval, nejen
rěkolik snopců. Je předem určena vyšetřením I/t křivky (str. 78), podle intensity při 277



Tab. 12. Parametry proudu při léčebné elektrostimulaci atrofických sr.alů

Parametry' proudu

Stupeň atrofie svalu
11r.".. Intensita Šíře podnětu

3- 6mA
5 -10mA

10 -15 mA
l0 -15 mA

trvání podnětů 2-500 ms. Bývá mezi 10 a 30 mA' Elektrody musí být silně zvlhčené,
aktivní (katoda) dostatečně malá (2-3 cm v průměru), aby byla dost Vysoká hustota
proudu a indiferentní (anoda) dostatečně velká (25_40 cm v průměru), aby nestimu-
lovala svaly na svém místě,

- galvq1igký proud aplikovat v nízkých kmitočtech: na větších svalech 1-31s,
na malých lo-3ols. Šíře iňpulsu je kolem 5 ms pro velmi lehce atrofické svaly a aŽ

500 ms pro silně atrofické svaly (Ipser, Přerozlskj 7972,tab. I2), a\e lépe je určit šíři I,]t
křivkou,

: v každém případě je třeba použít takový podnět, aby nedráždil zdravé svaly.
Proto se lživají galvanické proudy s exponenciálně se zvyšující náběžnou hranou (pro_
gresivní proudy), které selektivně dráždi svaly ve stavu kontrakčního zpomalení, to jest
takové, které ztratily akomodační schopnost a maií pro tyto proudy snížený práh dráždi-
vosti (str. 81), tedy svaly denervované. Progresivní proudy jsou prý také méně bolestivé
než pravoúhlé,

- bolest zrychluje atrofii a tedy i elektrostimulace má být minimálně bolestivá
,(Gutmann 1955).

Při správně prováděné elektroléčbě se atrofie svalových vláken zpomaluje, začiná
opět stoupat obsah bílkovin a glykogenu ve svalu a normalisuje se propustnost buněčné
:membrány pro draslík. Nemění se fibrilační aktivita (Gutmann 1962).

Elektrickou stimulaci končíme, jakmile se objeví první volní stah svalu (osbor-
ne 1951). Četné néúiostimdlátóry, ktéré jsou v současném pródeji, nerespektují nízké
impulsní frekvence regenerujících neuronů a provokují více bolest než svaloqý stah;
namísto předpokládané funkční elektrostimulace se spíše jedná o stimulaci dys-
';funkční.

.Zabr ánění vazivovým změnám

V místě po1pěn{'9e'Jyoři 1 sílí jizya. k1"e-r1 s9 stává překážkou pro příští růst.
axg*L Gdržení v jizvě, stt. 52). Kde g(ekáváme silnšjší proliferaci, jsou indikovány'
glukokortikoidy. V denervovaných svalech, kloubech a vazech začíná fibrotická reakce,
která bude postupně omezovat rozsah pohybu. Přimšřený rozsah pchybu udržíme je-
díně vhodnou pohybovou léčbou:

- rnetodou volby jsou tzv. paqív-n! pohyby, kdy terapeut provádí pcmalé pchyby
272 denervovaného segmentu v obou směrech' Nemocný přitom relaxuje a nepomáhá _

Lehký
Mírný
Střední
Silný

ó0'min
40imin
20imin
l5imin

l0-20 ms
30-60 ms

100 ms
200 500 ms
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aci, jsou indikován'v
ná fibrotická reakce'
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xuje a nepomáhá -

vedlo by to k nežádoucí aktivaci zdravých svalú. U rozsáhiých denervací (pažní pleteň)
není vhodné snažit se udrŽet původní rozsah pohybu. Není žáclným úspěchem, jestliŽe
u monoplegie horní končetiny udržíme plný rozsah abdukce a rotace v ramenním kloubu.
Uvolnění denervovaného kloubního pouzdra a vazil zvyšuje pravděpodobnost ramenní
subluxace i luxace,

- jako příprava k pasivním pohybům je vhodné prohřátí teplou vodou a lehkou
masáži. Nejsou vhodné horké procedury (parafin), které zvětšují žilní městnání' otok
a také osteoporosu; navíc ohrožují necitlivou oblast popálením. Nevhodný je také ultra_
zvuk, který aplikován i na zdravé nervové kmeny může způsobit paresu.

Zabráněni centrální desintegraci hybnosti a čití
Program dosud málo zdúrazňovaný, ale veimi významný.
Denervovaný segment je nejen deeferentován, ale také deaferentován, přestává

informovat mozét< Ňvé;ilšteňčiappostufinšřýIůLtíářz céň1ůTňíkontróly. Ňedávné
Kteutzbergor.;y práce (1972) ukázaiy,' že 60-80';o synaptických spojení mateřského
alfa motoneuronu v míše je odpojeno. Motorická ani sensitivní bipolární buňka nad
rnístem přerušení nervu nepřestává existovat, udržuje vliv na neurony zdravých od-
dílů CNS a tím si uchovává centrální spojení. Toto spojení cíleně podporujeme, neboť
předpokládáme,že se příznivě projeví v působení buněčného těla a proximálního pahýlu
na regeneraci axonů:

- zapoiujeme do akce synergisty denervovaných svalů. To ovšem vede
k souhybůďIrc-ítúňffirs"á.t se Sóiíhy6ůň-zá6iáňit._ĎŇiář6iié;nc vždy a je to
v pořádku. Jedině přes souhyby vede cesta k proklestění aktivity do denervovaného
svalu. Tato these, byť nevyslovena, je obsažena také v Kabatově facilitační technice,
odpovídá fysiologickým zákonitostem a je nutné ji zdťrazňovat, neboť mnozi neužívají
tuto facilitaci z obavy před vznikem náhradních pohybů. Gutmann a Jakoubek 1963
ukázali, že zráni nervových vláken je zvýšeno současně se zvýšenou pohybovou akti-
vitou. Proto má mít nemocný svůj pohybový program i pro denervovanou končetinu'
Pornocí synergistů a částečrrě denervovaných svalů ji má uživat k některým praktickým
úče1ům'

- zvyšuje nebolestivou aferentaci z oblasti denervované a okolní. Zejména te-
e dukace hlubokého čití zmnožuje příliv periferních infprmaEí k po_škoženémrr_rre'rron..

a je- 19_z!yg'-o_9_l'orrš,ílt1P_gt'y}q}ae igedukace (Stejs;kal1965). Nemocný se snaží o přesné
určení podnětu i místa jeho působení. Pomáhá si zrakem, později optickou kontrolu
vyřazuje (Delon 1972, omer 1973). Toto cvičení provádí nemocný doma s pomocí svých
příbuzných,

- polští autoÍi (Hausmanlwa a spol. 1972) upozo1ňují q1 skutečnost, že rychlost
regenerace a m3!!!!-?-9e 11gn"-J9 3t4$éj?_19Plolě. Pro praxi vyvozují, že ve fází
úplného denervačního syndromu má nemocný krýt denervovaný segment teplý-m fla-
netrovým zába|em. Navrhli oteplovačku elektricky vyhřívanou na 38 "C' Uvádějí, že
zvýši-li se teplota denervovaných svalů na37-38 'C a udržuje se 16-18 hodin den-
ně, může se rychlost regenerace axonů zvýšit až na 7 mm za den. 273

10 20 ms
30 ó0 ms

100 ms
200 500 ms



z. ČÁsrrČxÝ opNnnveČNÍ sYNDRoM

Provázi neúplné přerušení vodivosti nervu od začátku, nebo původní úplné pře-
rušení od doby, kdy regenerace dosáhne ke svalovým vláknům' Reedukace plní tyto
programy:

Zvýšení volní aktivace svalů

V době, kdy sval obsahuje jen velmi málo aktivních vláken, jsou indikovány (vedle
{rstatních zmíněných níže) některé speciální druhy léčby:

- každodenní nitrosvalová nebo podkožní aplikace strychninu v dávce 3 mgi
/70 kg váhy, v celkové dávce 50 injekcí. Strychnin snižuje recepční práh, zvyšuje míšní
reflexy a zrychluje nervosvaiový převod. I když se v těle kumuluje, není třeba se pří
diouhodobém podávání 3 mg obávat toxických příznaků,

- cviěení s kontrolou zpětné vazby. Nemocný sedí před obrazovkou elektro_

'nyogiárů, 
šlécíuje obraz' a zvuk. Do'čáštečrié denervovaného svalu je zavedena snímací

drátková elektroda (jehlová bolí), nebo je aktívita svalu snímána kožními elektrodami.
Nemocný se snaží o volní kontrakci svalu a výsledek konfrontuje zpétnouvazbou (,,motor
unit training", Basmajian 1967, Gray 1971).

V každé době částečné denervace je absolutně indikovrána pohybová léčba za-
nrěřená na rozvoi aktivní, volní hybnosti. Používá se přitom facilitaěních technik,
které snižují práh vnímavosti svalu a zvvšují účinnost volního úsilí:

- volní pohyb je zahájen Z postavení' kdy je sval protažen (zvýšení
aktivity svalových vřetének),

- volní pohyb jezahájen bezprostředně po dosažení maximálního pro-
tažení (Sherringtonův rebound-effect, Kabatův slow-reversa1),

- volní pohyb je provázen zadrženim dechu v inspiriu (Valsalvův
pokus),

- volnímu pohybu je kladen přiměřený odpor,
_ volní pohyb velkých svalů je facilitován ve sdružených pohybovýcřn

vzorcích,
- volní pohyb malých svalů (drobné svaiy ruční) je výhodné reedukovat samo-

statně (stále plati zásady Kennyové),

- veškeré pokyny k provádění pohybů musí dát instruktorka nemocnému přesně
a musí jejich plnění kontrolovat. ,,Terapeut řídí činnost nemocného. .. nekontrolovaná
činnost je spíše ztrátou času nežli iizerum... od okamžiku' kdy se cvičení stává rutin-
ním a kontrola ochabuje, lzeuž očekávat zárodky neúspěchu a selhání léčby. .." (Vé-
le 1969),

_ nacvičovaná volní hybnost má být prakticky užívána ve všedních čin-
nostech. Cvičení je modelová akce, která bez praktického využití ztrácí velkou část
své ceny,

- v oslabených svalech provádí nemocný sám v opakovaných sériích
274 několikrát denně volní kontrakce isometrického typu (bez pohybr:).
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Tjvolnění vzniklých kontraktur

Zejména u déletrvající částečné denerr'ace vznikají svalové retrakce a kloubní
kontraktury. Použivá se těchto reedukačních metod:

- jako příprava pro uvolnění se užívají prohřívací procedury, dále jontoforesa
fibrolytiky a mukolytiky íhyaluronidasa' thiomukasa, alfa-chymotrypsin) a intra_
artikulární iniekce kortikoidů,

- zkráceni šlach, svalů, vazů a kloubních pouzder je často pevné a vyžaduje použití
větší sily, někdy igdrešnióh p'o!vb_ů'

- u poranění periferních nervů nepoužívánre polohovací dlahy na horní korr-
četině, jestliže je druhá ruka zdravá, a na dolní končetině, jestliŽe nemocný chodí. Je to
proto) že nemocný instinktivně a každou volnou chvíli svou ztuhlou ruku pomačkává,
vyrovnává ji a ručně s ní manipu1uje, a proto) že tato dynamická činnost je výkonnější
než staticky a většinou bolestivě působící polohovací dlahy, které jsou stále a opakovaně
nrnohými učebnicemi doporučovány. Pokud jde o dolní končetinu, ohrožuje nemocného
rrejspíše stažení m. triceps Surae a Achiliovy šlachy při parese n. peroneus nebo ischiadi-
cus. Nejlepší prevencí této kontraktury je chůze; pokud ovšem je už kontraktura vyvinutá-.
např. po delší imobilisaci, je po1ohování do dorsální flexe v hlezenném kloubu nezbytné.

3. DEFINITIVNÍ DE).IERVAČNÍ xÁsrEDKY

Rehabilitační pracovník musí při vlastní reedukaci vždy vycbázet z předpokladu'
Že návrat ztracených funkcí je možný' Skepse a pesimismus vedou k tomu, že se terapeut
nesoustředí k promyšlenému účelnému postupu a technice' provádí bezmyšlenkovité
a většinou pasivní pohyby. Nemocný brzy odhalí, že cvičení je pro oba ztrátou času.

Je však povinností lékaře, aby na terapeutovi nežáda| nekonečné provádění stejných
cvičení, která nevedou k úspěchu. Stejně jako si terapeut musí získat důvěru nemocného,
musí si lékař udržet důvěrrr telapeuta. tr nejlepší a nejpoctivější instruktot zÚaÍí zájem,
když zjistí, že jeho těžká práce nenese ovoce. NeníJi po dvou letech trvání denervačního
syndromu žádnázměna po dobu 3-6 měsíců, má být reedukace hybnosti a čití vedená
instruktorem ukončena a nemocný rná být veden k substituční hybnosti. Nemocný i po
této době musí sám dbát na udržování přiměřeného rozsahu' pohybu každodenním
samostatným cr'ičením (B eruini a Pinkepank 197 4). T o je mnohem důležitější' než jednou
za rok prováděná iázeňská léčba.
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SOUHRN

Práce seznamuje systematicky a stručně s celou moderní problematikou poraněrrí
periferních nervů. Yycházi z 101etých zkušeností neurochirurgické kiiniky i(U Frahir,
a 489 operací a více než 1000 EMG vyšetření.

V obecné části je uvedena historie se r'znikem mikrochirurgie a interfascikulár-
ního stehu bez napětí. Statistika ukazuje vlastní soubor a obecný výskyt poranění' I(a-
pitola o histologii, anatomii a funkci seznamuje s poznatky o neuronu) motorické a Sen-
sitivní jednotce a o periferním nervu se zřeteiem na kiinickou a mikrochirurgickou praxi.
Zdůrazřruje fascikulární skladbu nervu. Vysvětiuje Fontanovo příčné (spirálové) pru_
hování fasciklů. Intravitálně je způsr:beno tím' že axony neprobíhají rovnoběžně, a1e

mají vlnovitý cik_cak průběh.
Kapitola o poranění nervů charakterisuje stupně d\e Seddona a Sund'erlandti'

Ukazuje rozsah poranění, ke kterému dochází při různé etiologii. Degenerace a regene-
race zdůrazňuje proteosyntetickou činnost těla buňky, objasňuje pochody v místě sutury
i na teÍminálních orgánech. Uvádí prakticky důležité časové faktory a objasňuje podmínky
regenerace i po spojování kořenů. Taktika a obsah vyšetření popisuje obecně užitec*ný_

postup a přehled speciálních vyšetřovacích klinických a elektrofysiologických metod.
operační indikace objasňuje základni pravidla a zdŮraziuje význam časné operace. Je
třeba vycházet Ze znalosti rozsahu poranění při různé etiologii a teprve v druhém pořadí
z EMG vyšetření. objasňuje indikační ch1'by a časové hranice pozdrrích operací. Nej-
rozsáhlejší kapitola je věnována operačním technikám. Popisuje předoperační přípravu,
klasické techniky a zejména mikrochirurgické postupy. Při rozhodování v operačním
poli zdůrazňuje význam peroperační neurografie. Ukazuje pokrok dosažený mikro-
chirurgií a interfascikulární suturou bez napětí pomocí autotransplantátfi z kožních
nervů. Pooperační průběh a výsledky hodnotí ovlivňující faktory a kdy lze očekávat
definitivní stav. Je zd,Lrazněna metodika přesného klinického a elektrofysiologického vy-
šetření motorických a sensitivních funkcí. Jen tak je možno objektivisovat výsledky.

Jsou zdůrazněny lepší výsledky moderních mikrochirurgických postupů.
Speciální část pojednává systematicky o jednotlivých nervech a plexech. Probírá

vždy anatomii, funkci, výskyt a mechanismus poranění, příznaky, diagnosu a výsledky
chirurgického i konservativního léčení. Je probrán n. VII. a n. XI. Podrobně je zpra-
cován plexus brachialis na základě vlastního materiálu. obsahuje nejmodernější metody
diferenční diagnosy intradurálního poranění sensitivních a motorických kořenů od
distální lése plexu. Je vysvětlována dechová synkinesa, kompensační mechanismy a mye-
lopatické komplikace. le zdůtazněna nutnost podrobné diagnosy pro indikace i pro
posuzování výsledků. N. axillaris obsahuje důkaz o lokalisaci zavřeného poranění a objas-

276 ňuje podmínky chirurgického léčení. Dáie jsou probrán1. n. musculocutaneus) n. radialis,
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n. ulnaris' n. medianus' nervv rukv a prstů, nn. thoracales. nn. intercostales, plexus
lumbosacraiis, n. iiiohypogastricus, n. ilioinguinaiis, n. genitofemoraiis, n. cutaneus
femoris lateralis, n. femoralis, n. obturatorius, n. ischiadicus, n. peroneus, n. tibialis.
tsolest tvoří samostatnou kapitolu s teoretickým úvodenr o AD a C systénru. Jsou pro-
brán;l projevy a konservatirlní i chirurgická léčba kausalgie, iritačních nervových syn-
dromů, fantonrových bolestí a reflexních hybných poruch. Kapitolu tvoří operační pří-
Stupy a výkonv na jednotlir'ých nervech. Je ilustrována tak, abv umožnila operační a topo-
graficko-anatomickou orientaci i mladým chirurgům. V metodách rehabilitace hybnosti
a čití je vymezena jejich indikace u úplného a částečného denervačního syndronru' Je
podán přehied zásad elektrostimulace a faciiitačních metod motorické a sensitivní
reedukace.
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PESIOME

Krrytra cEcTeMaTIaqecKE' B cxatoř Qopr-re I'Í B IÍoJTHoM o6selre sHaKoMLrT qÝÍTaTe.JIE

c coBpeMeHIIoř npo6.rrerurarnxořt TpaBM uepu(pepz.recKux HepBoa' B Heň oTpalxeu .qe-

cxruaerrrraň onlrr neňpoxzpypruqecKoů KILHLKH npalxcxoro Kaprroaa yHHBepcLIŤeTa

Ir KpI4T}IqecKI{ paccMoTpeHLI pe3ynsrarrr 489 onepaqaň u 6olee 1000 e.nextpoMlIo-
rpa(plrvecxzx uccne,u'oBarruů. Kxara cocToLT as ÁBYx qacteň - o6u+eĚ ra qactrroú-

o6u4an uacra. Bsegerrue. tr{ctopfi,aecxuť4 o6aop. PaccuorpeHo pasBllŤHe AIÍcI]I{EJI'Í_
Hbl c ApeBHI4x BpeMeH BilJIoTb Ao epbl coBpeMeHHorž uuxpoxnpypr'rn' o6cyxlarotcx
npl{HIJI4nbI HaJIoxeHIlÍÁ rusa 6es :,l^arÍpfl}Ke:F^ufi. lIcnoJIb3oBaHLE KoxHÉIx íepBoB B Ka-
qecTBe ayToTpal{cnnanTaToB. Crarucrlrxa. Xapaxrepnsyer o6rr4ylo qacToTy TpaBM !í
co6crnenHyn rpynny 6o.nrxr'rx. lucronouaq, aHaroMI.{E u ipynx4nx nepuipepzuecxoro
HepBa. Onucarro cTpoeHlie qyBcTBI4TeIbxoř u ÁBI{raTeJIĎHořr e.qnrrui1rt, a TaKxe IIepE-
Hbrx BoJroxon. Iloxaoana crpyKTypa EepBa, B r{acruocrrz, ero lpacqrixyn.rrpna.E opraHx-
satrLlfr r-r KpoBocnadxenze. Odsxcxena rroileper{Ho-noJlocara-B crpyxTypa HepBHoro
nyrlxa (@ogataxa) KaK upo'BJIeHI{e BoJ]Iloo6pasxoro 3IIr3aIoBIIAHoro xoAa oTÁeJTE-

HbIx HepBHbIx BonoKoH. B taxoů cTpyxType aBTop ycMaTpI'BaeT lprrsuo.norravecxv.l:
npeÁnocblJlKy tpe6onaHlrÁ cuIIIBaTb HepB' He co3AaBaÁ npoÁojlbHoro Hanp*)Kerru-{

Kaacctlipuxaqux [oBpexAexrrž HepBa. Paccuorpexlt cŤeneHi.I TpaB}Í no Ce,qaox},
u CyrraepnauÁY, B qacŤHocTlí' odruzpHocrl TpaBI\Íbl no oTHo[IeHuIo K npaqnrre. IIog_
qepKHyTo'qTo 3HaHLÍe 9ToIo .'IBJLfierc'Í ocHosxolž npe4noclr.rrxoň I'nfr arr6opa upa-
Bnirbuoro Jreqenu.E. .Ilerenepaqiafi rr pereHepaqrrfi. B BocbMn cy6r.rranax nprzBer,eno

onr1caHue .qaHIIbIx [poqeccoB IIocJIe paHe řII{.E aKcoHa u l{epBa' BKJiIoqa.E MtIuIu!'I
u peuenTopll' pasJI'IqHoň crenerrrl. o6r.gcrrerrlr ycJ'IoBlIE pereHepaquu TpaBMLpoBal{-
Hblx Kopeluxos' Taxtnxa LÍccJIeAoBa:xWfl'. Yxasax norresHliIt n o6ir4er"t nJIaHe MeTo'4

.ullarHocTllKra. o6leu nccJleÁoBal{Í4x. flpu neaerr o6sop MeToAIII(I{ I{ oHaqeHýIE KfiII _

HnrlecKtlx, cneqr{aJltnblx rr, B qacrr{ocrr{, s.nextpoipasnoJrorr4qecKrrx uero,uon, neo6-
xoÁIlÍMBIx AJIÍ nocTaIIoBK}i IuarHo3a. floxaearrux K onepaqllr1í. o6lxcrrerrBl ocHoE_

HbIe npaBlna uocTaI{oBKLt IIoKa3aItuř r onepatl4BuoMy BMeIuaTeJibcTBy np'I oTKprt-
TbIx I,Í 3aKpBITbIx paI{eHIr.Ex. Ilo.Euepxxyro 3HaqeHLe npo'I3BoAcTBa onepa4l{I{ B pax-
HLre cpoK't. flpraneger+rt [pIzMepLI ourlrdox fi ga6nbxÁeHuž npn EocTaHoBKe IIoKa3a-
rrrrň. Texrruxa onepaullw. n'a:egoťt' npo6le Me nocBxuJega rraa6olee o6ruaprrax rnasa
o6uleri qacTl.Í' coÁepxau]a.E 21 cyítnaay. 3ror pa3AeJI -EB,lxeTcE aHaJIH3oM I{ npai{-
rrrqecxoň I.ÍIIcTpyKqýIeli no npo6neMaM KJÍaccr.r.recxož u }Í[Kpoxl4pyprlruecxoň oilepe_
rtlBrroř TeXEýIKýI' Ha co6crsenlloM MaTepuaJIe lloKa3ano 3naqeHue rrpoooÁnruoň a xo-

'qe onepaqulz eJlexTpoHeřporpaQura AJIfi noBeÁeHlIE B onepaq].oHHolÍ none' B qacŤHo_
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BepBoB. flpzneÁerro onncaxr.Ie [epexpecTxblx agacToMosos. Pacc}''roTpelÍtl nocJleorÍe-

paqlíoHHoe TeqeHllÍe u pe3ynBTaTEI. B 3ToM pa3ÁeJle }iMeIoTc.E cneAylotqlre cydrnaBbl:

Qnxcaqun KoBeqIIocTt{' ÁocTI{xeHIiIe oKoIIqaTe,TbHoIo cocToxHrax, 6eaycneutxocTb clltlt-
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Vacruuú pasden,. Cr.rcreMatn.recrr.Í paccMoTpegĎI oTÁenbuBre riepBbt I' CIIJIeŤeIIH'Í.

B raxÁor'r oŤÁenbnoM cJlyqae paccMoTpeHtl aIÍaToMtIE, ipyxxgux, qacToTa ýI Mexa-
HI{sM paHeHuIE', ILpvBHaKI,Í' ÁuarHos 14 pe3y'tbTaTbl xllpyplEqecKoro 14 KoI{cepBaTLÍB-

Horo neqeHfi.E. kÍs qucna qepe[HoMo3loBblx }IepBoB paccMoTpenbl ;rugeaož n no6a-
soq}ÍlIli HepBbI. llleůxoe cnJIeTeHI.Íe. Ha ocrrose codcraeuHoro MaTepLIaJIa rÍoÁpo6no

rr'poananlvlg:rrpoBaHa [podneMaTl,rKa ilIeqeBoro cnJIeTeHu.E. onncaHrr Hoaeřrune Me-

rolrt anrDÍDeperlluaanÉHoň Á,raargocTKI.í ýrI{Tpa1ypaJIbHoIo paHeII'rJ{ qyBcTB14TenbHbÍx

Í{ ÁBIIraTeJIbHBIx KopeuKoB LI oTrpall!Íqexun raxoťt TpaBMĎI oT ÁIIcTaJIBHoro nopa}Ke'

}I11'E cnJÍeTeHnn. fia.ao o6tgcrrerrrze ÁblxaTeJIsHoro cLÍHKI.rHe3a, KoMneHcaTopnblx Mexa-

HR3MoR LI MEeJIoIIaTI1rlIecKIÍx ocnoxrregraž. floa.repxrryra rreo6xoAl,IMocTÉ noÁpodHoro

lnarxo3a .I1JI-fi nocŤaHoBKu noxa3axnů x 'teqeHnlo ra oI]eHKI.t pe3yJIÉTaToB' .I[arrrrsre,

Kacarou{rec.Í noÁMBIIueqHoIo HepBa' rnxQopvtlpypŤ qLITaTeJIE o JloxaJt'lgallÝlIl 3aKpBI-

Toro paHeHI'n w oítgcu'ÍroT ycJIoBI4.E xupyprlÍqecKoro .rre!leH}I.E. ,I[aaee EpoaHaJIýr3rÍ-

poBaIíBr MbllueqHo_Koxnsrň, ayuenož, JIoKTeBoIi h ceLanI4IrIHBIř I'epBÉr' I'aJIee EepBsT

xracrrr r{ naJrbrdeB, rpy.u,nbre lr uexpedepr{bre HepBbr, no.Ecnl4qHo-KpecrqoBoe cn,'Iere-

HLe' [o.uB3,u,oluuo-noÁxe;ryÁ'ourrrrž, noIB3'II,Eouluo_naxonorž, no.irono6e4perrxrrň, 6oxo-
soli xoxurrťr. 6eapa, 6egperrHrrfi, sanraparearrrstř, cey,anut1urtů., vano6ep4oarrri K
6onsure6ep4osrrň rrepnrr. fl6op.ner're 6oalr orseÁeHa caMocTof,TenIbtlafr. rJIaBa c Teo-

peTlrqecxlÍM BBeAeHrÁeM o A6 a C cucreuax. Paccltorpexrr npo'aBJIeHH'E LI MeTolbI
KOHCepBaTUBHOIO u xupyprl4qecKoro JIeqeI{LIfl Kay?alrcIll4, llppI4TaTuBlIEIx HepBHLlx

cIiHApoMoB Ia Qaxror'trrrrx 6oneř. onepaunarule BMeluaTeJIBcTBa Ha oTAeJIbHÉIx HepBaX

14 IocTyn},I K HIlÍM cocTaBJI.EIoT caMocToÁTeJlb}Iylo rJIaBy. oxa !{JÍJIIocTppIpoBaHa c Ta-

KuM paccqerolt, vto6lt 'uaTb BooMoxnocTb oplreHTllpoBaTrcfi Bo BpeME oÍepaq'iií
n tonorpaipuqecro_aHaToMl.Íqecxlax B3a14MooŤHoIIIeHHÍx Aaxe MoIoÁÉiM xllpypla}t
Fes.u'yxauua noÁBÍIxHocTLI IÍ qyBcŤBuTeJIbHocŤ'Í' B r,rase paccMoTpeubl rroKa3al{irj{

K pea6nJIIzTaWÁ Tlp'4 noJIHoM I1 lIacT!{qHoM cLHÁpoMe ÁeHepBagu'I. flpaseÁex o6-

3op npIlÍHLIl4noB gJIeKTpocŤLLMyJLfrIIv'u r o6nerqaionlux MeToÁoB ÁBHIaTeJIbHoň L qyB-

ctsureaaHoř peoÁ'yKaÍIun. BrtnoArr. JIrateparypa' fIpe,urverrrrrň yKa3aTeJIb. !lln'n-
cTpaTýÍBHaff qacTÉ: 150 opzrrarraJtBublx pEcyEKoB n QotorpaQuft, 72 ra6,rlrq'
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SUMMARY

The book presents a systematic and succint review of outstanding problems in-
volved in peripheral nerve injuries. It is the result of 10 years' experience gained at the
Department of Neurosurgery, Charles University in Prague, based on 489 operations
and more than 1 000 EMG examinations. There are two parts: general and special.

General part: Introduction. Historical survey. Development from ancient times
up to modern microsurgery, principles of tension-free nerve sutuÍe and autologous
nerve grafts. Statistics. Characteristics of the general incidence of nerve injury, and ttre
group of the authors. Peripheral nerve histology, anatomy and function. Information
on the structure of sensory and motoÍ units and on nerve fibres. Peripheral nerve trunk
structurei its fascicular pattern and vascular supply. They describe Fontana's transverse
(spiral) nerve bands as a projection of undulaÍing zig-zag course of single fibres to give
physiological justification to the need for tension-free nerve suture. Nerve injury clas-
sification. An analysis of the degrees of injury according to Seddon and Sunderland, and
of the extent particularly in relation to the causes. Knowledge of these is stressed as
essential for correct therapy. Degeneration and regeneration. Eight subsections describe
the above procedures following different degrees of axon and nerve strunk injury, in-
cluding muscles and receptors. Time factors of practical importance are given and
conditions of injured nerve roots regeneration elucidated. Tactics of examination. An
outline is presented of a generally useful dignostic procedure. Methods of examination.
Ferformance and significance of clinical, special and predominantly electrophysiological
Ínethod used for diagnosis. Surgical indications. Basic rules of indication in open and
closed injuries. Correct timing of surgery is stressed. Typical mistakes and errors of
jndication. Operative techniques. This is the most extensive section of the general part
rvith 21 subsections. Practical directions for classical and microsurgical techniques.
IJsing original material, the authors stress the significance of nerve action potential
recording at the time of operation aS necessary for decision-making particulaÍly in cases
of, neuroma in continuity. The advantages of microsurgery, tension-free suture, and
autologous nerve grafts are stressed with a description of cross anastomosis. Post-
-operative management and results. Subsections: limb immobilisation, reaching the
final conditionJ Sutuťe and regeneration failure, factors affecting results, methods of
result assessment and results actually obtained. A comparison of results obtained by
classical and microsurgical methods.

Special part: Systematic treatment of individual nerves and plexuses each time
discussing the anatomy, function, incidence and mechanism of injury, symptoms,
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are concerned, the facial nerve and accessory nerve are dealt u'ith. Cervical plexus.
Special attention is given to the brachial plexus, using the original material. The most
up-to-date methods of the differential diagnosis of intradural injury of sensitive and
motor roots are presented as distinct from distal plexus lesions. Respiratory synkinesis,
compensatory mechanisms and myelopathic complications are explained stressing the
need for detailed diagnosis for indications and result assessment. The section on axillary
nerve supplies evidence of the localization of closed injury and elucidates conditions of
sr.rrgical treatment. Discussed next are musculocutaneous nerve, radial nerve, ulnar
nerve, median nerve, nerves of the hand and fingers, thoracal and intercostal nerves,
lumbo-sacral plexus, iliohypogastric nerve, ilioinguinal nerve, genitofemoral nerve,
lateral femoral cutaneous nerve, femoral nerve, obturator nerve, sciatic nerve, peroneal
and tibial nerve. Pain constitutes an independent section with theoretical introduction
on the AB and C systems. Manifestations and surgicaltreatment of causalgia, irritation
nerve lesions, and phantom pain are dealt with. Surgical approaches and operations on
individual nerves make up an independent section illustrated so as to enable even young
surgeons to obtain easy operative orientation. Motor and sensory reeducation) a section
defining indications for rehabilitation in partial and total denervation, and presenting
an outline of the principles of electrostimulation and facilitation during motor and
sensoÍy reeducation. Summary. References. Subject index. 150 original figures and
photographs, 12 tables.

281



LITERATURA

Abercombie, M., Johnson, M. L.: The outwandering of cells in tissue cultures of nerves
undergoing Wallerian degeneration. I. exp. Biol., 19: 266-283, 1942.

Alexander, C. B.: Statistics.V:The War. Lesions of peripheral nerves resulting frorn
war injuries: pathology and treatment. Brit. med. J., I: 379-38I, 1918.

Almquist, E., Eeg-Olofsson, O.: Sensory nerve conduction velocity and two-point dis-
crimination in sutured neryes. J. Bone Jt. Surg., 52-L: 79I-796, 1970.

Babcock, J. L., Wray, Í. B.: Analysis of abduction in a shoulder with deltoid para1ysis
due to axillary nerve injury. Clin. Orthop., 68: 116-120, 1970.

Ballantyne, J. P., Campbell, M. J.: Electrophysiological study after surgical repair
of sectioned human peripheral nerves. J. Neurol. Neurosurg. Psychiat., 36: 797 -805,
1973.

Barberá, J., Broseta, J.' Argiiellěs, F., Barcia-Salorioo J. L.: Traumatic lumbosacrat
meningocele. Case report. J. Neurosurg., 46:. 536-54I, 1977.

Basmajian, J. 2..' Muscle alive. Their functions revealed by electromyography. Williarns
& $filkins, Baltimore 1967.

Bateman, J. E., Trauma to nerves in limbs. W. B. Saunders, Philadelphia 1962.

Beneš,I/..' Poranění míchy. sZdN, Praha 196i.

Benini, A., Pinkepank' H.: Physiotherapie nach Verletzungen und operationen perí_
pherer Nerven. Schweiz. Rundschau med. (Praxis)o 63: 14lL-L4'18, 1974.

Bjiirkesten, G..' Suture of war injuries to peripheral nerves. Clinical studies of results.
Acta chir. scand., 95, Suppl. IÍ9, 1947.

Blorn, 5., Dahlbtick, L. O.: Nerve iniuries in dislocations of the shoulder joint and
fractures of the neck of the humerus. (A clinical and electromyographical study). Acta
chir. scand., 136: 46I_466, Í970.

Bonney, G.; The value of axon responses in determining the site of lesions in traction
injuries of the brachial plexus. Brain, 77: 588-609, 1954.

Bonney' G., Gilliatt, R. W.: Sensory nerve conduction after traction iesion of třre
brachial plexus. Proc. roy. Soc. Med., 5I: 365-367, i958.

Boroaansbý, L. a kolektia.' Soustavná anatomie člověka. II. díl. Avicenum, Praha 1976.

282 Bradley, W. G.: Disorders of peripheral nerves. Blackwell Sci. Publ., Oxford 19?4"

Bristow, W. R.
333-347, 1917

Brooks, D.; Th,
299-305,1955

Brooks, D. 
^1,'Í.:

nerve injuries.

Brown, B. A.:
Surg. Clin. N.

Brown, P. W:,:

CIin. Orthop.. t

Brown, P. Lf .: I
Surg. Clin. N.

Buchthal, F.: .\
Bufalini, C., P,
prognosis of br

Bulcke, L. ,'.. I
J. belge Rhum.

Bnmke, O., Fdr

Bancke, H. J.:
Campbell, J. B.

Carpenter, M,
Clara, M.: Das
Leipzig 1953.

Clare, F. ,8..' F,

Clarke, E., Bear

Cobb, C., Ehní.
Neurosurg., 39:

Cohen, L. A.: :

550-562,1958.

Čern!,, E.' Holut
léčby perifenrícl

Decoulx, P., De,
paralysies sciatic
r971,.

Dellon, A. L.. C
hand following r



llrures of nerves

s resulting from
)18.

d two-point dis-
)70.

deltoid paralysis

:r surgical repair
rt., 36: 797-805,

:atic lumbosacral

ryraphy. Willianas

phia 1962.

)perationen peri-
, 1974.

studies of results.

houlder joint and
hical study). Acta

lesions in traction

:ion lesion of the

num, Praha 1976"

c1.. Oxford 1974"

Bristow, lY. R.: Injuries of peripheral nerves in two \\:orld \\-ars. Brit. J. Surg., 3,1:

333-347, 1947.

Brooks, D..' The place of nerve-grafting in orthopaedic surgery. J. Bone Jt. Surg.,37A:
299-305, t955.

Brooks, D. M.: Open wounds of the brachial plexus. V: Seddon, H. J. (ed.), Peripheral
nerve injuries. H.M.S.O., London 1954, s. 418-428.

Brown, B, A.: Internal neurolysis in traumatic peripheral nerve lesions in continuity.
Surg. Clin. N. Amer., 52: 1167-1175, 1972,

Brown, P.lY.: The time factor in surgery of upper-extremity peripheral nerve iniury"
CIin. Orthop., 68: 14-21, 1970.

Brown, P. W.: Factors influencing the success of the surgical repair ofperipheral nerves,
Surg. Clin. N. Amer., 52: 1137 -1155, L972.

Buchthal, F..'An introduction to electromyography. Gyldendal, Kopenhagen 1957.

Bufalini, C., Pescatore, G..' Posterior cervical electromyography in the diagnosis and
prognosis of brachial plexus injuries. J. Bone lt. Surg. 5l-B 627-631, 1969.

Bulcke, L. V., Donck, M..' Comment localiser une lésion au niveau du plexus brachial'
J. belge Rhum. Méd. phys., 20: 59_68, 1965.

Bnmke, O., Ftirster) O. (ed.): Handbuch der Neurologie. Springer, Berlin 1929.

Buncke, H.J.' Digital nerve repairs. Surg. Clin. N. Amer.,52: L267_I285, Í9i2'
Campbell, J. B.: Peripheral nerve repair. Clin. Neurosurg., I7:77-98, 1970.

Carpenter, M. B; Human neuroanatomy. Williams & Wilkins Co., Baltimore 1976.

Clara, rld..' Das Nervensystem des Menschen. 2. lrufl. Johann Ambrosius Barth Vls..
Leipzig 1953.

Clare, F. B.: Femoral nerve repair. J. Neurosurg., 13:195-198, 1956.

Clarke, E., Bearn, Í. G.: The spiral nerve bands of Fontana. Brain, 95:: l-20, I9i2.

Cobb, C., Ehni, G.: Herniation of the spinal cord into an iatrogenic meningocele. J.
Neurosurg., 39: 533-536, 1973.

Cahen, L. A.: Analysis of position sense in human shoulder. j. Neurophysiol., 21:
550-562,1958.

Černj,' E., Holub, M., Zelený, M.' Kredba, J..'Problematika konservativní a chirurgické
léčby periferních obrn lícního nervu. Čs. otolaryng.,25:, 12g_|3g, 1976.

Decoulx, P., Decoulx, A., Duquennoy, 4., Spy, E., Lob, G.: L'origine radiculaire des
paralysies sciatiques par luxation-fracture de la hanche. Rev. Orthop., 57:535-549,
1971.

Dellon, A.L., Curtis, R.M, Edgerton, M. T.: Evaluating recovery of sensation in the
hand following nerve injury. Hopkins Med. J., I30: 235-243, 1972. 2BB



Desnrcdt, E. J.t New developments in electromyography and clinical neurophysiology.
Vol. 2, Pathological conductions in nerve fibers. Karger, Basel 1973.

Doleruc, 7.: Radial nerve lesions and their treatment. Acta neurochir. (Wien), 34:
235-240, t976.

Dolenc, V., Janko, M..' Nerve regeneration following primary repair. Acta neurochir.
(Wien), 34: 223-234, 1976.

Drechsler, ,B..' F,iektromyographie. \IEB VIg., Berlin 1964.

Ducker,7. 8., Kenxpe) L., Hayes, G.; The metabolic background for peripheral nerve
surgery. J. Neurosurg., 30: 270-280, 1969.

Ducker, T. B.: Metaboiic factors ín surgery of peripheral nerves. Surg. Clin. N. Amer.'
52: 1109-1122,7972.

Edshage, S.; Peripheral nerve suture. Acta chir. scand., Suppl. 33I: I-I04, \964.

Faruaey, J. P.t Les moyens therapeutiques complementaires. V: La pathologie chi-
rurgicale du nerf périphérique. Acta chir. belg., Suppl. I: 95-107, 1975.

Fatltiš, A., Slezák, Z.: K možnosti reinervace u úplných lesí brachiálního plexu pomocí
interkostoplexulární anastomosy. Čs. Neurol. ' 28 412-418, 1965.

Fantiš, A., Slezák, Z.: K otázce chirurgické léčby poranění brachiálního plexu. Acta
Chir. orthop. Traum. čech., 34: 30l-309, 1967.

Fiedler, H. H.: Úber Ergebnisse der Behandlung von peripheren Nervenverletzungen.
Zbl. Chir., 1: l8-35, 1950.

Gibbott, Í.H., Sabiston, D.C., Spencer, F. C.: Surgery of the chest' W. B. Saunders,
Fhiladelphia 1969.

Gilliatt, R.W., Sears, T. A.: Sensory nerve action potentials in patients with peripheral
nerve lesions. J. I.{eurol. Neurosurg. Psychiat., 2l: I09-118, 1958.

Godgold, J..' Anatomical correlates of clinical electromyography. Williams & Wilkins,
tsaltimore 1975.

Goodgold, J., Ebersteirt, A.: Electrodiagnosis of neuromuscular diseases. Williams &
W'ilkins, Baltimore 1972.

Goto, A.: Funicular suture. Experimental study of nerve autografting by funicular
suture. Arch. Japan. Chir., 36: 1i8-494, 1967.

Gray, E. R..' Conscious control of motor units in a neuromuscular disorder. Electro-
:nyogr. Clin. Neurophysiol., 11: 5I5-522, Í97l.
Grigoroaič, K. A; ob ošibkach i něudačach v chirurgii něrvov. Vjest. chir., 109,9:
102-109,1972.

Grigaroaich, C. A.: Diagnosis and treatment of closed injuries of the roots of the cervical
enlargement of the spinal cord. V: Proc. of the 3rd. Internat. Congr. of neurol. Surg.,

2.84 Excerpta l{edica Foundatíon. Anrsterdam 1966, s. 353-356.

Gntber,//..'Iie
reunion. Brit. i
Gutnatut. E': Í
Gutnarm. E. -

Gutrttdtttt. E.. ]

peripheral i::-,',

Gutntatut. E.. n
Elsevier Pu5.. (

Hafrek.J.. S::-

HaJrck. J.: .\:
secondarr- nei-''.

Hakstiatt. R.IÍ,'-.
repair. J. B.rit--

Hdkstiart. R. it'

149-157. 1e,-:

HcLssler. R..' l1-
condu:tel -:.:
1975. s. 3jj
Hattsntano;: -i-F:
wych. \\'arszr.'.'.

Henner,l{..' Sp,

Hoen. T. L. B',;
1956.

HoJfrn,un. E. ?
diverticulun :.,

Holler, .11.. Il::.'
des Plexus b:::

Hopf, H. C.: :

Umschau- 3l: i
Hoaelacqtte. .1.:

thique chez l'hc

Hrbek, J.; \eu:

Hubbard, J. H..
skillful repair. S

Chusid, J. G., -'

Lange IIed. Pu



surophysiology-

ir. (\\'ien), 34;

-{cta neurochir-

:eripheral nerve

Clin. N. Amer.,

- 10-1, 1964.

pathologie chi-
)15.

1..' plexu pomocí

:htr plexu. Acta

'-:r-erletzungen.

.i'. B. Saunders,

, '.r i:h peripheral

:ams & Wilkins,

ses. \\'illiams &

:g b.v funicular

:sorder. Electro-

st. chir., 109i9:

rs ofthe cervical

'f neurol. Surg.,

Grttberrř1'; Identification of motor and Sensor}'funicul1'in cut nerves and their selective
reunion. Brit. J. plast. Surg., 29: 70-73, 19i6.

Guttnann, E.; Funkční regenerace periferních nervů. ČSA\', Praha 1955.

Guttnann, E. (ed.); The denervated muscle. ČSA\-, Praha i962.

Gutmann, E., Jakoubek, B.: Effect of increased motor activitl on regeneration of the
peripheral nerves in young rats. Physioiogia bohemoslovaca. 12:. 463-465, 1963.

Gutmann, E., Hník, P. (ed.): The effect of use and disuse on neuromuscular function"
Elsevier Publ. Co., Amsterdam 1963.

Haftek,J.: Stretch injury of peripheral nerve. J. Bone Jt. Surg., 52-B:354-365, 1970.

Haftek, J.; Autogenous cabie nerve grafting instead of end to end anastomosis in
secondary nerve suture. Acta neurochir. (Wien), 34:- 2I7-22I, ).976.

Hakstian, R. W.: Funicular orientation by direct stimuiation: An aid to peripheral nerve
repair. J. Bone Jt. Surg., 50-A: 1178-1186, 196E.

Hahstian, R. W.: Microsurgery. Its role in surgery oithe hand. Clin. Orthop., 104:

t49-r57, 1974.

Hassler, R.; Nlodulation of the slowly adapting slstem of the second pain o1 the fastly
conducted (first) pain syst3m First. World Congress on Pain. Abstracts-. Florence
1975, s. 333.

Hattsmanowc-Petrusewicz, L, Jedrzejouska, H., Haftek. J... Chorob1' nerlvórv obrvodo-
wych. Warsztwa 1972.

Henner,1(.; Sp:ciální n:urologie. SZdNI, Praha i961.

Hoen, T. L, Brackett, Ch. E.: Peripheral nerve lengthening. j. Neurosurg., 13: 43-62,
1956.

Hoffmann, E. P., Garner, J. 7., Johnson, D., Shelden, C. H.: Traumatic arachnoidal
diverticulum associated with paraplegia. Case report. J. Neurosurg., 38: 81-85, 1973.

Holler, M., Hopf , H. C.: Posttraumatische Synkinesien zwischen Zwerchfell und Á{uske1n
des Plexus brachialis. Dtsch. Z. Nervenheilk. 193: 141-153, 1968.

Hopf, H. C..' Konservative Therapie der Schádigungen peripherer Nerr'en. Ther.
IJmschau, 32: 435-439, 1975.

Horlelacque,l..'Anatomie des nerfs craniens et rachidiens et du Systěme grand s1mpa-
thique chez I'homme. Caston Doin et Cie, Paris 1927.

Hrbek,J..' Neurologie (I). SZdN, Praha I968.

Hubbard, J. H., The quality of nerve regeneration: Factors independent of the most
skillful repair. Surg. Clin. N. Amer., 52: 1099-1108. 1972.

Chusid, J. G., McDonald, J. J.: Correlative neuroanatLrmv ancl functionai neurology.
Lange Med. Publ., Los Altos, California 1967. 285



Ihm, P. 4., Samii, M.; Quantitative studv of muscle fibre atrophy and restitution after
nerve grafts. Acta neurochir. (\Ýien), 34: lB5-I93, 1976.

Ipser, J.' Přerovský, K..' Fysiatrie. Avicenum, Praba 7972.

Izaekov, o. N.: Rezultaty šva sredinnogo i ioktěvogo nervov pri raznych srokach ope-
rativnogo vměšatělstva. Věst. chir. 10111: 89-82, 1968.

Jacoby, W., Falilbusch, R., Mackert, 8..' Transplantation lyophilisierter homoioplastr-
scher )rlerven zur Úberbrůckung peripherer Nervendefekte beim Menschen. Fortsclrr"
Med., 88: 183-184, 7970.

Janda' Z.; Vyšetřování hybnosti (I). Avicenum, Praha l974.

Jedlička, P., Krejčí, F'' Véle, F.; Vybrané kapitoly z neurofysiologie pro kliniky' Avi-
cenum) Praha 1972,

Jirásek,l.; Chirurgie bolesti. ČSAV, Praha 1961.

Johnson, E. R., Powell, J., Caldwell, J., Crcne, Cž..' Intercostal nerve conduction and
posterior rhizotomy in the diagnosis and treatment of thoracic radiculopathy. J. I.{euroi.
Neurosurg. Psychiat., 37: 33A-332, 7974.

Kempe, L. G.: Operative neurosurgery, Vol. 2. Springer-Vlg., Berlin 1970.

Kerr, A. T.; The brachial plexus of nerves in man, the variations in its formation anC
branches. Amer. J. Anat., 23: 285-395, 1918.

Khodadad, G..' Microsurgical techniques in repair of peripheral nerves. Surg. Clin. l.{.
Amer., 52: 1157-1166, 1972.

Kline, D. G., Hackett, E. R., May, P. R... Evaluation of nerve injuries by evoked po-
tentials and electromyography. J. Neurosurg.,3l: 128_136, 1969.

Kline, D. G.: Operative management of major nerve lesions of the lower extremity"
Surg. Clin. N. Amer., 52: 1247-1265, 1972.

Kline, D. G., Nulsen, F. E.: The neuroma in continuity: its preoperative and operative
rnanagement. Surg. Clin. N. Amer., 52: 1189-1209, 1972.

Koos, W. Th., Brick, F. W., Spetzler, R. F. (ed.): Clinical microneurosurgery. George
Thieme Vlg., Stuttgart 1976.

Kopsch, F..' Rauber-Kopsch. Lehrbuch und Atlas der Anatomie des Menschen. Bd.
III., 18. Aufl. Georg Thieme, Leipzig 1953.

Kravcoad, tr/..' Anatomické nálezy pri operáciach poraneného brachiálneho plexu. Rozhl.
Chir., 48: 352-354, 1969.

Kredba, J.; Elektroneurografie. Srovnávací studie orthodromní a antidromní neuro-
grafie. Fysiat. Věstn., 54: 249_256, 1976.

Kredba' J., Stejskal,l.; Elektrofysiologická studie pozdních výsledků spojovacích ope-
286 rací přerušených nervů horní končetiny. Voj. zdtav.listy, 47: 66_7I, 1978.

Kredba, J., Si".
Voj. zdrar-. lis:'.

Rredba.J., S;..'
39i72:150_]ó'.

KreutzberE. G. ',

!og1,' of the \e:
Kuhlendalt!. Íí.'
I(ommissioi:':.
handlung p::::
Neurol.. lCl: -
orthop. L nla---(

Kunc, Z.: \eu:,

Landort, D. ^\'..

I-ébl, M ., -1 í. :. .'.
-15: 786-7SS. -

n-efferr, R. D.. :
1'7-B:9-22,'-.'
Leffert, R. D..'

tr undborg. G.. ,R-

Jt. Surg., 55-B:

Lurje, A. S.; Cl
n-usskin, R..'\eu
1975.

Lusskin, R.. Cati::
plexus (treatmel
sÍuction). J. Bor

Malec, R., .1ía_::'

206-231,19ir:.

Marinaci, A. .1 .;

Marmor, Z.; \e
II77 -rr87 , lgi 2

Maršala, J... \er
Mathews, G. Í..
52: 1313-1321.

Maurer, G., S;r';

Guttmann, L.. -1

gebiete. Bd. 2. L



restitution after

'ch srokach ope-

er homoioplasti-
schen. Fortschr..

rro kliniky. Avi-

conduction and
lathy. J. lÝeuroi.

i 970.

-s formation and

.. Surg. Clin. N.

s bv evoked po-

.ou'er extremity.

''e and operatil€

surgery. George

_\Íenschen. Bd.

ho plexu. Rozhl.

:idromní neuro-

'pojovacích ope-
. 1978.

Kredba, J., Stejskal,l... Studie pozdních pooperačních vj'sledku peroneálního nervu.
Voj. zdrav. listy, v tisku.

Kredba, J., Stejskal, L., LébI, M.: Elektrodv v elektromi'ografii. Čs. Neurol. Neurochir.
39172: 150-160, 1976.

Kreutzberg, G. W.: Neural degeneration and regeneration. V: trlinckler, J.(ed.), Patho-
Iogy of the Nervensystem, vol. VIII, N. York 1972.

Kulllendahl, H., Mumenthaler' M., Penzlrclz, H,, Róttgetz, P., Scllliack, H., Struppler, A.:
Kommissionsbericht der Deutschen Geseilschaft fůr Neurochirurgie zum Thema ,,Be_
handlung peripherer Nervenverletzungen mit homologen Nervenimplantaten". Z.
Neurol., 202: 25I-256, 1972. Acta neurochir. (V'ien), 26: 339-344, 1972. Arch.
orthop. Unfall-Chir., 74: 265 -268, 1972.

Kunc, 2..' Neurochirurgie. Avicenum, Praha 1973.

Larudon, D.N., (ed.); The peripheral nerve. Chapman and Hall, London 1976.

!'ébI, M., Metelka, M.: Trunzístorový stimulátor pro chirurgickou praxi. Rozhl. Chir.,
45:786-788, 1966.

Leffert, R. D., Seddon,11..'Infraclavicular brachial plexus iniuries. J. Bone Jt. Surg.,
17-B:9-22,1965.
Leffert, R. D.: Brachial-plexus injuries. N. Engl. J. Med., 29I: 1059-1067, 1974.

Lundborg, G., Rydeaik, 8..' Effects of stretching the tibial nerve of the rabbit. ]. Bone
Jt. Surg., 55-B: 390-401,1973.

Lurje, A' S.: Chirurgija plečevogo spietěnija. Medicina, Moskva 1968.

Lusskin, R..'Neurolysis for brachiai-plexus injuries. N. Engl. ]. Med., 292:428-429,
r975.

tr-usskin, R., Campbell, J. 8., Thompson, W. A. L.: Post-traumatic lesions of the brachial
plexus (treatment by transclavicular exploration and neurolysis or autograft recon-
struction). J. Bone Jt. Surg., 55-A: ll59-1176, 1973.

Malec, R.' Mašín, Z.: Zkušenosti s frenikofaciální anastomosou. Čs. NeuroI., 33;
206-231,1970.

Marínaci, A. A.: Clinical electromyography. San Lucas Press, Los Angeles 1955.

Marmor, 1..' Nerve grafting in peripheral nerve repair. Surg. Clin. N. Amer., 52:
tt77 -1187, t972.

'ÝIaršala, J.; Nervové dráhy. obzor, Bratislava 1966.

Mathews, G. J., Osterholm, J.l.; Painful traumatic neuromas. Surg. Clin. N. Amer.,
52: 1313-1324, 1972.

Maurer, G., Schmid, H., Kreutzberg, G.: Verletzungen der peripheren Nerven. V:
Guttmann, L., Maurer, G. (ed.), Neuro-Traumatologie mit Einschluss der Grenz-
gebiete. Bd. 2, Urban & Schwarzenberg, Mtinchen 1971, s. 214-453. 287



Merle d'Aubigné, R., Deburge, l.; Etio1ogie, ér'olution et prognostic des paralysies
traumatiques du plexus brachial. Rev. Chir. orthop., 53:23-42, 1967.

Metelka, M.; Chirurgické iatrogenní lese p:riferních nervů. Rozhl. Chir.,44: 614-619,
1965.

Metelka, M., Skala, E', Fuchsozlá, M.: Lepení přerušených p:riferních nervů koagulenr
plasmy. Rozhl. Chir., 4l: 802-809, 1,962.

Mezenslý, P..' Co je urgentní při pcranšnl p:riferních nervů. Rozhl. Chir.,5c: 624 aŽ

626, r97t.

Michon, J.; Principes mocernes de la réparation des nerfs p3riphériques' Acta chir.
belg., 75: 241-243, 7976.

Michon, J.' Moberg, E. (ed.): Traumatic nerve lesions oť the upper limb. Churchill
Livingstone, Edinburgh 1975.

Millesi, H.: Zum Problem der Úberbrúckung von Defekten p:ripherer lrTerven' \Ď7iener

med. !7ochenschr., 118: 182-187, 1968.

Millesi, ř1.; Wiederherstellung der I(ontinuitát nach Durchtrennung peripherei Nerven
durch Nervennaht oder Nerventransplantation. Ther. (Jmschau, 32: 446-452, 1975"

Millesi, H., Ganglberger, J., Berger, A.: Erfahrungen mit der Mikrochirurgie peripherer
Nerven. Chir. Plast. Reconstr., 3: 47-55, 1967.

Millesi, H., Meissl, G., Berger, A.: The interfascicular nerve grafting of the median
and ulnar nerves. J. Bone Jt. Surg., 54-B:727-750, 1972.

Millesi, H., Meissl, G., Katzer, H.: Zur Behandlung der Verietzungen des Plexus
Brachialis. Vorschlag einer integrierten Therapie. Bruns. Beitr. Klin. Chir.,220: 429 bis
446, 1973.

Milton, G. W.: The mechanism of circumflex and other nerve injuries during reduction
of dislocation. Aust. N. Z. J. Surg., 23: 25-30, 1953.

Moberg, E.; Criticism and study of methods for examining sensibility in the hand.
Neurology, 12: l-8, 1962.

Moberg, E.; Methods for examining sensibility of the hand. V: Flynn, J. E. (ed.), Hand
surgery. Williams & Wilkins, Baltimore 1966, s. 236-250.

Monballiu, G.: Réparation microchirurgicale des lésions traumatiques des nerfs péri-
phériques' Acta chir. be|g.,75: 244-252, ]'976.

Mountcastle, V. 8., Talbot, W. H., Kornhuber, H. H.: The neural transformation of
mechanical stimuli delivered to the monkey's hand. Ciba symposium on touch, heat
and pain, Basel 1966, s. 325-335.

Moutltcastle, V'B., Talbot, W. H., Dqrian-Smith, I., Kornhuber, ř1.; A neural basis
2BB for the sense of fl.utter-vibration. Science. 155: 59i-602. I96i.

Mraček, Z., Beneš,
Rozhl. Chk.,44: t

Mtatenthaler, M.:'
Bruyn, G. W. (ed
Co., Amsterdam I

Nathan, H., Feuer.
32: 349-352, l97t

Němeček, S., Pcrl'í_
ultrastructural app,
Folia morph. (Prar

Němeček, S., Lodi,:

Niederle,.B..' O tra:
r%7.

Nigst, H.: Ersatz,-:
32: 461-461. -, , 1

Noordetúos' ll". :
3-14, 19i6.

Iriotertrtari . -7. :'. *

belg.. Supp-. . -.-
Nulsen, F. E.. K,:,::.
Neurologicai S *r:::

Oner. G.8.. J" . S.
30-36. I9l|e.

Onrcr. G. E . _;' I.

16l5-jó]]. _--=:

Onrer, G. E.. T;:.'.:
extremin'. C :r i:-
Ónne, L.: Rece.i_.:'.'
Ácta chir. scar:'. -i

opjlt soaětskoj ni;::-
skva 1952.

Orf , G.: Critical resr
and morphological sr

Osborne, S. Z.; The
Arch. ph,vs. .\{ed., 3

Osrrot'ercJtop, G. E..
koněčnostěj. -\tedgiz



tic des paralvsies
)67.

úr.,44: 611-519,

h nervů koaqu]:ri:

Chir., 50: 62] aŽ

riques. Acta chir.

:r limb. Churciiill

:r Nerven. Wiener

peripherei Nerven
: 446-452, 19i5.

Lirurgie peripherer

.ng of the median

ungen des Plexus
Chir,220: 429 bis

s during reduction

rility in the hand.

r,I.E. (ed.). HanC

tes des nerfs péri-

transformatirrir irf
im on touch. hert

?-.' A neura. :-lsrs

Mraček, Z., Beneš, Z..' obrna brachiáiního plexu vytrženínr nerr,ových kořenů z mích1'.
Rozhl. Chk., 44: 626-637, 1965.
Muruenthaler, M.: Topographical diagnosis of peripheral nerr,e lesions. V: Vinken, P. J.,
Bruyn, G. W. (ed.): Handbook of clinical neurologv. \ro1. 2, North-Holland Publ.
Co., Amsterdam 1969, s. 15-51.

Nathan, H., Feuerstein, M.: Angulated Course of Spinal Nerve Roots. J. Neurosurg.,
32: 349-352, 1970.

Něneček, S., Pařízek, J., Špačeh, J., Němečková, J.: Histological, histochemical and
ultrastructural appearance of the transitional zone of the cranial and spinal nerve roots.
Folia morph. (Praha), I7: l7I-l8l, 1969.

Němeček, S., Lodin, Z., Wolf , J., Vyskočil, F..' }rTeurobiologie. Avicenum, Praba 1972.

Niederle,B." o traumatických obrnách pleteně pažní. Čas. Lék. čes.,76: 1188_1196,
1937.

Nigst, H.: Ersatzoperationen nach irreparablen Nervenverletzungen. Ther. Umschau,
32: 461-464, 1975.

Noordenbos, W.: Pain and functional neurosurgery. Inst. Neurol. Madras, Proc. 6:

3-r4, 1976.

Noterman, J. et al. (ed.): La pathologie chirurgicale du nerf périférique. Acta chir.
belg., Suppl. \, 1975.

Nulsen, F. E., Kline, D. G.: Acute injuries of peripheral nerves. V: Youmans, J. R. (ed.):

Neurological Surgery. Yol. 2., W. B. Saunders Co., Philadelphia 1973, s. 1089-1140.

Oruer, G. E.,Jr..' Sensation and sensibility in the upper extremity. Clin. Orthop., 104:

30-36, r974a.

Onter, G. 8., Jr... Injuries to nerves of the upper extremity. J. Bone Jt. Surg., 56-A:
1615-1624, 7974b.

Onter, G. E., Thomas, S. R.; The management of chronic pain syndromes in the upper
extremity. Clin. Orthop., 104: 37-45,7974.

Ónne, L.: Recovery of sensibility and sudomotor activity in the hand after nerve suture'
Acta chir. scand., Suppl. 300: I -69, 1962.

opyt soaětskoj mediciny z; Velikoj otěčestaěnnoj vojně I94l-|945, sv.20, Medgiz, Mo-
skva 1952.

OrJ, G.: Critical resection length and gap distance in peripheral nerves. (Experimental
and morphological studies.) Acta neurochir. (Wien), Suppl. 26: ).-91,1978.

Osborne, S. Z.; The retardation of atrophy in man by electrical stimulation of muscles.
Arch. phys. Med.,32: 523-535, 1951.

Ostroaerchov, G. E.: Vosstanovitělnyje operacii pri povrežděnijach něrvnych stvolov
koněčnostěj' Medgiz, Moskva 1952. 2B9

r1



Pechan, J., Křiž, K.: Akroparestesie a komprese nervů na horních končetinách. Avi-
cenum, Praha 1975.

Pechan' J., Štelcloaó, M.: X-ray neurography - experience with twenty cases. Acta
Univ. Carol. Med., 22:42I-434, 1976.

Penfield, W.: Late spinal paralysis after avulsion of the brachial plexus. ]. Bone Jt. Surg.,
3l-B: 40-41, 1949.

Petr, R, Ledinsbj, Q.; Chirurgická léčba periferních nervů. Voj. zdrav. listy 22:

483-486, 1953.

Piščeaič, S., Dordeaič' l." Regenerativna sposobnost brahialnih živaca posle kompletne
neurovaskularne lezije. Vojnosanit. Pregl., 32: 29I-296, 1975.

Pick, J.: The autonomic nervous system. Morphological, comparative, clinical and
surgical aspects. ]. B. Lippincott, Philadelphia 1970.

Ploncard, Pž'.' Comparative Study of circumferential nerve Suture using the operating
microscope. Acta neurochir. (Wien), 34: 175-183, 1976.

Pollock, L. J., Dauis,2..'Incidence of peripheral nerve injuries. Amer. J. Surg., 15:

r79-191, 1932.

Poppen, J. L.: An atlas of neurosurgical techniques. W. B. Saunders, Philadelphia 1960.

Rand, R. W.: Microneurosurgery. C. V. Mosby Co., Saint Louis 1969.

Raušer, Z'.' Stimulační elektroterapie u obrn lícního nervu' Fysiat. Věstn., 46: 20_23,
1968.

Rohen, Í.W.: Funktionelle Anatomie des Nervensystems. F. K. Schattauer Vlg', Stutt-
gart 1975.

Rozhold, o., Maňák, P., Steidl, L., Wondrak, E..' Intraneurální krvácení v peroneálnírn
nervu při frakturách krčku kosti stehenní. Čs. Neurol. Neurochir., 36:322_325,1973"

Saha, A. K..' Surgery of the paralysed and flail shoulder. Acta orthop. scand., Suppl.
97: L-90,1967 .

Samii, M., Wallenborn, R.: Tierexperimentelle lJntersuchungen tiber den Einfluss der
Spannung auf den Regenerationserfolg nach Nervennaht. Acta neurochir., 27: 87 -II0,
1972.

Samii, M.rWagner, D..' Ergebnisse der autologen Nerventransplantationen bei Lásionen
kranialer und peripherer Nerven. Ther. Umschau,32: 453-460, 1975.

Sanjuanbenito, L., Esteban' A., Gonzóles-Martinez, E..' Regeneration of the spinal ventral
roots. Acta neurochir. (Wien), 34: 203-21.4, ).976.

Seddon, ř1. J. (ed.): Peripheral nerve injuries' H. M. s. o., London 1954.

Seddon, ř1..' Surgical disorders of the peripheral neÍves. Churchill Livingstone, Edin-
290 burgh 1972.

Seddon. řI..'
burgh 197i.

.leler... .E..' S

1951.

Se/er--. 8. .{

52: 1211-'. -

Scňaa_1.'ll:_.'. ]
clinical ::: *:,

S/ie.z/_r. C. -'
71-Etr. l9,i
Schliack. Íi ';
droms. \-: \-.

North. FItlla

Schuberr. Il :

Nervensci;.,

Schiirr. D,; L

l33- 136. ] ý

Sinělni,4e,t. R

Sl)lgar. _1í.. 5
research. \-c.

Singh. R..'E:
studv,. Acra

Sntir/t. J 11.

plastic surJc:

Stnitii. i '.';'

Arch. Su:g .

Snirii. J. '.',

1972.

Solardr. D. ':

of denen-a:e:

S/al;lru. -/.
Arch. phr'.. I

Srejsiti. L ;

1965.

Stejska:. L.;
(Praha. ll: ,



ončetinách. Avi-

'entY cases. Acta

J. Bone Jt. Surg.,

zdrav. listy 22:

posle kompletne

:rr-e. clinical and

::E the operating

eer. J. Surg., i5:

)lladelphia 1960.

lr9.

ism., -16: 20-23,

::"::: \-1g., Stutt-

"::: 
i- peroneálnírn

' . ):)-325,1973.

.:. scand., SuPPl.

: den Einfluss der
:hir.,27:87-110,

tlnen bei Lásionen
9i 5.

f the spinal ventral

,n 1954.

-ivingstone, Edin-

Seddon, ř1..' Surgical disorders of the peripheral nerves. Churchill Livingstone, Edin-
burgh 1975.

Seletz,,E..'Surgery of the peripherai nerves. Charles C. Thomas, Springfield, Illinois
195 1.

Seletz,.E'..' Anatomic surgical approaches to peripheral-nerves. Surg. Clin. N. Amer.,
52: l2ll-1233, 1972.

Schaafsma, S..' Plexus injuries. V: Vinken, P. J., Bruyn, G. W. (ed.), Handbook of
clinical neurology, vol. 7., North-Holland Publ. Co., Amsterdam 1970, s. 402-429.

Shealy, C. N.: Electrical control of the nervous system. Med. Progr. Technol., 2:
7t-80, t974.

Schliack, ř1." Segmental innervation and the clinical aspects of spinal nerve root Syn_
droms. V: Vinken, P. J., Bruyn, G. W. (ed.), Handbook of clinical neurology, Vol. 2.,
North. Holland Publ. Co., Amsterdam 1969, s. 157-177.

Schubert, H.: Zlr differentialdiagnostischen Bedeutung der trophischen Stórungen bei
Nervenschussverletzungen. Zbl. Neurochir., 2I : I03 - 1 1 0, I 96 1.

Schiltt, D..' Die Radialisschádigung bei Humerusschaftfrakturen. Ther' Umschau, 26:
133-136, ).969.

Sinělnikov, R. D.; Atlas anatomie člověka. SZdN, Praha i965.

Singer, M., Schadé, J. P' (ed.): Mechanismus of neural regeneration. Progress in brain
research. Vol. 13. Elsevier, Amsterdam 1964.

Singh, R..' Experience with allografts in the surgery of peripheral nerves (experimental
study). Acta neurochir. (Wien), 34: 195-201, 1976.

Smíth, J.W.: Microsurgical repair of nerves. V: Converse, J. M. (ed.), Reconstructive
plastic surgery. !í. B. Saunders Co., Philadelphia 1964, s. 2246-2253.

Smith, J. W., Factors influencing nerve repair. L Blood supply of peripheral nerves.
Arch. Surg.,93: 335-341, 1966.

Smith, J. W., Advances in facial nerve repair. Surg. Clin. N. Arner., 52:1287-1306,
1972.

Solandt, D. Y., De Lury, D. 8., Hunter) J.; Effect of electrical stimulation on atrophy
of denervated skeletal muscle. Arch. Neurol. (Chicago), 49: 802-820, 1943.

Stanwood, J. E., Kraft, G. H.: Diagnosis and management of brachial plexus injuries.
Arch. phys. Med., 52: 52-60, 1971.

Stejskal, Z..'Všeobecné zásady při léčení chabých obrn. Zdtav. Prac., 15:524-527,
1965.

Stejskal, L..' Podmínky výskytu cyklické respirační aktivity (CRA). Activ. nerv. sup.
(Praha), 12: 119-125, 1970. 291



292

Stejskal, L., Kredba' J..' Výsledky spojovacích operací periferních nervú. Rozhl. Chir.
57: 110-122, 1978.

Stejskal, K., Kredba, J.' Metelka, M..' Peroperační elektroneurografie v chirurgii peri_
ferních nervů. Čas' Lék. čes., 1t6:577-580, I977a.

Stejskal, L., Kredba, J., Metelka, M.: Peroperative registration of evoked neural pt'r-

tentials (ENP) in the surgery of peripheral nerves. J. Neurosurg. Sci., 2l:105 to 106,
r977b.

Stejskal, L', Metelka, M.: Úrazové poškození n' ischiadicus. Rozhl. Chir., 53: 793_8o2,
1974.

StooÍeq, B..'Surgery of the nerves. V: Nelson new loose-leaf surgery' Vol. 2. Thomas
Nelson, New York 1941, s. 463-612.

Sunderland, S..' Nerves and nerve injuries. Churchill Livingstone, Edinburgh 1972"

Sunderland, S..' Meningeal - neural relations in the intervertebral foramen. J. Neuro-
surg., 40: 756-763, 1974a.

Sunderland, S..'Mechanismus of cervical nerve root avulsion in injuries of the neck ano
shoulder. J. Neurosurg., 4I: 705-714, 1974b.

Škorpil' V.: K otázce funkční regenerace periferních nervů. Voj. zdrav. listy, 31:
176-r79,1962.

Škorpil, V.: Yztah ztráty nepřímé svalové dráždivosti a nástupu denervačních fibrilací
po přerušení n. facialis' Čs. Neurol.,26 3O7-3lO, 1963'

Škorpil, /..' Conduction velocity of human nerve structure. Rozpravy ČSAV, 75:
1-105, 1965.

Š korpit, V., Zvěřina, E..' Metoda EMG hodnocení periferních a centrálních mechanismů
úpravy hybnosti při anastomose n' VII. s n. XII. Čs. Neurol.,26:377_32O,7963.

Tarloa, I. M.: Plasma clot suture of peripheral nerves and nerve roots. Rationale and
technique. Ch. C. Thomas, Springfield 1950.

Taylor, P. E.: Traumatic intradural avulsion of the nerve roots of the brachial plexus.
Brain, 85: 579-603, 1962.

Triumfov, A. V.: Topická diagnostika nemocí nervové Soustavy. sZdN, Praha 1953.

Usbeck, IZ..' Nerve suture without tension, a method for repairing transected peripheratr
nerves. Acta neurochir. (Wien), 34: 215-216, 1976.

Van Beek, 4., Kleinert, H., E.: Practical microneurorrhaphy. Orthop. Clin. N. Amer.,
8: 377 -386, 1977.

Véle, F.: Zák|ady fysiologie a patofysiologie hybného systému. V: Janda, V., Poláko-
''lá, Z., Véle, F. (ed.): Funkce hybného Systému. Avicenum, Praha 1966, s. 16-127.

Verbiest, H.: La chirurgie antérieure et latérale dr.r rachis cervical. Neuro-chirurgie.
16, Suppl. 2: I-2I2, 1970.

Vyklick!. L..
1974.

Warren. J.- C
of brachial r-,
',l7eiguer. K.;

Ý1 lltt.(. J. L ..

Ch. C. T:.:---.

tt'':il:^.,.- Lr :\t ltttuilt:. 1). L

tool for tie =.
)976.
',|r'ise. Á. J.' T
,nicrosurgica-

;Voodhall. B..
3 656 \\'r-.r.: '.

iřl'iglr. -S..' ii
',ll')'tut P:=,_' . t

:njuries a::3 :
,'.,'',t' tt;t P -;,','. .

cation. \': \'i''.
London 19ó".

Yasargil' -\Í. t
gart l9ó9.
-1'eotttatt. P. -',:

-T. Bone _Tl. ,{ *

Zttch'ti"..R.8..
}t. -\t. s. rr .

Zalis. .1. Ii".. l
generaticn :'. :

19i2.

Ziotttik. E. L.
Srar-nitělnaja c

udalenija ně.''::

Zcěříttt' E''' :š

,). ) I 
-

Z'r'ěř'ina' I..' B:.
'r': Fusek. I.. i
s. ó75-ól]:



Rozhl. Chir.,

:hirurgii peri-

ed neural po-
11: 105 to 10S,

53: i93-802,

..1. 2. Thomas

rnburgh 1972.

::n. J. Neuro-

: the neck ano

r:','. listy, 3l:

"::lch fibrilací

.'. L\-1.\ . /f :

- -_ 
=_::hanismů

---;10,1963.
Rationale and

':achial plexus.

{. Praha 1953.

cted peripheral

llin. N. Amer.,

1a, V., Poláko-
56, s. 1.6-I27.

euro-chirurgie,

Vyklický, L., Keller, o.; Neurofysiologické korelátv bolesti. Čs. Fysiol., 23:289-3|9,
1974.

Varren, J., Guttnrunrz, L., Figueroa, A. F., Bloor, B. M.: Electromyographic changes
of brachial plexus root avulsion. J. Neurosurg., 3l: 137 -140, 1969.

Weigner, K.; Topografická anatomie. Díl l.-5. Vesmír, Praha 1938.

Vhite, Í.C., Sweet, W' H.: Pain and the neurosurgeon. A forty years experience.
Ch. C. Thomas, Springfield 1969.

Williams, H. 8., Terzis, J. K., Single fascicular recordings: an intraoperative diagnostic
tool for the management of peripheral nerve lesions. Plast. Reconstr. Surg., 57:562-569,
i976.

vVise, A. J., Topulzu, C., Dar,tis, P., Kaje,1. S.; A comparative analysis of macro- and
inicrosurgical neurorrhaphy technics. Amer. J. Surg., II7: 566-572, 1969.

lVoodhall,8., Beebe, G. W.: Peripheral nerve regeneration - a follow up study of
3 656 World War II injuries. Governement Printing Office, Washington D. C. 1956.

Wright, S.; Kiinická fysiologie. SZdN, Praha ]'967.

i.Vyruc Parry, C. B.: Electrical methods in diagnosis and prognosis of peripheral nerve
injuries and poliomyelitis. Brain,76: 229-265, 1953.

LVlyrut Parry, C. B.: Technics of neuromuscular stimulation and their clinical appli-
cation. V: Waltcn, J. N. (ed.): Disorders of voluntary muscle. J. & A. Churchill Ltd.,
London 1969, s. 763--t84.

Yasargil, M. G. (ed.): Microsurgery applied to neurosurgery. G. Thieme Vlg., Stutt-
gart 1969.

Yeoman, P. M., Seddon, H. J., Brachial plexus injuries: treatment of the flail arm.
j. Bone Jt. Surg., 43-B: 493-500, 1961.

Zaclrury,R. .B..'Results of nerve suture. V: Seddon, H. J. (ed.), Peripherai nerve injuries.
H. M. S. O., London 1954, s. 354-388.

Zalis, A. W., Rodriguez, A. A., Oester, Y. 7., Mains, D. B.: Evaluation of nerve re-
generation by means of nerve evoked potentials. J. Bone Jt. Surg., 54-A: 1246-125I,
'!972.

Zlottik, E. L, Skljut' I. A., Snejanoaič, A. F., Stasenko, E. N', I{orotkeaič, E. A.:
Sravnitělnaja ocenka rezultatov piastičeskich operacij na licevom něrve posle totalnogo
udalenija něvrinom sluchovogo něrva. Vopr. nějrochir., No.i: 12-17,1976.

Zoěřina, E..' Kožní galvanický reflex při poranění brachiálního plexu. Čs. Neurol.,
i5: 57 -62, I972a.

Zvěřina,.E..'Brachial plexus avulsion' iimits of diagnostic methods, respiratory synkinesis.
V: F'usek, I., Kunc, Z. (ed,), Present limits of neurosurgery, AvicenumrPraha 1972,
s. 675-679b. 233



Zuěřina' E.; Dílčí zpÍáva výzkumného úkolu o poranění brachiáiního plexu. Čs' Neurox"
Neurochir., 36169: 408, 1973.

Zuěřina, E.: YýhÍez a uskřinutí míchy po zavřeném poranění brachiálního plexu"
Rozhl. Chir., 57: 99-109, 1.978a.

Zaěřina, E.: N. axillaris. Lokalisace, mechanismus, diagnosa a možnosti chirurgické
léčby poranění. Voj. zdrav.listy, 47: 53-62, 1978b.

Zuěřina, E..'Střelná poranění periferních nervů. V: Beneš, A. (ed.). Válečná chirurgie.
Naše vojsko, Praha, 1979.

Zvěřina, E., Endt, Z.; Úspěšné chirurgické iéčení těžkého úrazu bederní páteře. Ka-
sr:istika. Rozhl. Chir., 56: 624-629, 197i.

Zaěřina, E., Fuchsoaá, M.: Spinální ganglionectomie při interkostáiní postherpetické
neuralgii. Čs. Neurol., 35|68: 318-323, 1972.

Zuěřina, E., Fuchsová, M', Benda, R., Iiozlák, M', Jelínkouá, A': Spinal ganglionectomy
in long-term postherpetic neuralgia and varicella-zoster virus. J. Neurosurg. Sci.r 21:
131-741, 1977.

Zvěřina, E., Kredba, J..' Somatosensory cerebral evoked potentials in diagnosing brachial
plexus injuries, Scand. J. Rehab. Med., 9: 47 -54, 1977a.

Z'oěřirua, E., Kredba, J.: Yýznam vyšetření evokovaných mozkových potenciálů při po-
ranění brachiálního plexu. Čs. Neurol. Neurochir.' 4Ol73: 24O-25O, I977b.

Z'oěřina, E., Stejskal,l...'Traumatologie periferních nervů. Současný Stav a perspektiv1'.
Prakt. Lék. (Praha), 57: 567-572, 1977.

Zuěřina, E., Škorpil, Z..' Diferenciální diagnosa mezi vytržením nervových kořenů
z míchy a periferní lesí brachiálního plexu' Rozhl. Chir.,47:99-105, 1968.

Zuěřina' E', Škorpil' Z.; Possibilities of the electromyographic diagnosis of the brachial
plexus injury. Electroenceph. Clin. Neurophysiol., 26: 233, 1969.

Zrlěřitta, E.' Šourek, K., Škorpil, V.: Die Geschwindigkeit der peripheren Ausbreitung
des galvanischen Hautreflexes in den Gliedmassen des Menschen. Pflůgers. Arch.,
277: 603-607, 1963.

Zuěřina, E.' Šprhtcl,l,..' Renesance základního poznatku o periferních nervech po 200
letech' Čas. Lék. čes., v tisku l979a.

Zaěřina, E., Šprincl, Z..'Fontanovy spirálové pruhy fasciklů a vlnovitý prťrběh nervo-
vých vláken. Čs. Neurol' Neurochir., r, tisku l9?9b.

vĚcxÝ nE

PultuČně |3 r'Z:]:.

a
acet-vlchohn..:.:.
adventicre::-.,:
a\Ční pc::::::._ -:

aÍ1putac3 ::- .': :

anabolick: ;::: .

anastomosr. ia:: - :

cér_ní 25
spojkl' 155. 1::
symetricki 1--
zkříŽene. a:': :

189. l:l
indika;c 139

nefÍLli".'a:- 
"

anatomicke ."a:; 
"

anestesie c:-.i--: "
22rr.2l;
(necitlir'"st 7Lt

apendektomie i -

area nert'ina, :":
arteria axillaris
arterie (cér'1" :'l.:

autotransp.::
poškozen: '!
s-vstém1' JS
zása,11'Še::.:

arteriografie a:g
atrofie (denen-a--:

autotran sPla:r: "::.13{ I -'r.
délka 9'1. 1]'' .

interfascih,r^"-
kabeliformr.r -

kožní nerr1. :
odběr 1]1

mikrochirurg::
parciálnr de:es
regeneÍacČ::a"
t'ie speciáiru ::

axolemma l0
axonotmese L

RO Ol

axonovj' i.il."t I294



iu' ČS. Neurol.

r:álního plexu'

sri chirurgické

:šná chirurgie.

:aí páteře. Ka-

poStherpetické

::lglionectcmy
.surg. Sci., 21:

:nrrsing brachial

:enciálu při po-
9i7b.

,' a perspektivy.

r'ol'ých kořenů
.19ó8.

,,rf the brachial

en Ausbreitung
)ihigers. Arch.,

nenech po 200

pruběh nervo-

vĚcNÝ REJsTŘÍK

Půltučně je označen neidťr1ežitěiší odkaz.

a
acetylcholinesterasa 138
adventicie (mesoneurium) 27, 28
ak'ční potenciál (AP) 57' 59,84,85
a:nputace (neurom) 114, 190, 214,250,263
anabolická činnost těla neuronu 47
anastomosy iatrogenní 4t, 208

cévní 28
spojky 155, 158, 183, 203,2OB
symetrické l22, l5l
zkřižené, autotransplantáty I22' 151, I83,

L89,222
indíkace 139, l51, I83' I89' 222
nervových vláken 46, |39, I49

anatomické variace I44' |57' I88,228,265
anestesie celková, místní 41, 99, 138, 144,

220,227
(necitlivost) 70, 246, 248

apendektomie 4I, 226, 229
area nervina, radicularis 73,124, I25,159
arteria axillaris (uzávěr) 179
arterie (cévy) nervu L8,27,28

autotransplantát |22, l23
poškození 28,38' 39, 111, 118' l19
systémy 28
zásady šetření 28, 111' 118' 119, 26ó

.arteriografie (angiografie) 40, 179, 233
atrofie (denervační) 45, 46' 64' 95
autotransplantáty l4' 99' 100' II8, tzl-t27'

I34 136, I4O, t42,276
délka 94' 120' L22, L42, |45
interfascikulárni 135
kabeliformní |21' L26, t34
kožní nervy, napojení l25' 134

odběr 121, l24' 222' 226' 227
mikrochirurgie 14,99, 134- 136
parciální defekt 104, 117
regenerace, revaskularisace 122, 123
lia speciáiní nervy, operační přístupy

axolemma 20
axoÍrotmese (2. stupeň) 33, 34, 52, 59, 87,

89,92' l08' 139' 1óó
axonový reflex 176

axony (dendrity, neurity) 19, 20, 23, 25
délka, obiem 20,29,47
herniace 112
poranéní 33,35
pučení 47' 48
Íegenerace autotransplanÍátem L22, I23
regenerace, degenerace 42 -44, 47 49,

50,51
terminální větvení (telodendrion) l8,

20,23,24
undulace, vlnovitý (cik-cak) průběh 2C,

29,276
axoplasma (tok, tlak) 20, 42, 47, 54, 55

b
basá1ní membrána nervového vlákna (neu-

rilemma, Schwannova pochva) 23,
26,33, 42, 45, 52

perineuria 26
bezvědomí lól, l68, I7o' |79
bíiá vlákna (myelinová) 20,2I,29' 3I' 32
bolest 246 254

elektroléčba (stimulace) 246, 272
fantomová l 14' 168' I87' 2I5, 248' 25o' 25L
iritační nervové syndromy 63, 248,249, 250

iednotka, recepční pole 246
kausalgie 248,249
mechanismy, teorie 7 2, 246, 250
neuromy 63, 1I4, 249, 250
plexus brachiaiis 168, L89,250
rychlá, pomalá, povrchní, hluboká 3|,246
speciální netvy 2|2,2|3,2L5' 22|, 222'

226, 227, 231, 234, 235, 245
sympatikus, sympatektomie 246, 248, 249
tepÍo 24,7|' 246
vlákna A8, C 24,29' 3I,72,246' 248
vyšetření 72, I43' 248

brachiální plexus oie plexus
bránice 155' 158' |72, |82
,rbulb suture" 120
buněčné tělo (pericaryon, soma) |8' 20, 42,

46-48,54, 55 295



buněčné tělo (pericaryon, soma) membrána
18-20

buňka nervová (neuron) 18, |9,42
motorická, eferentní |9, 24' 42, 47' 54, 55
sensitivní, aferentní (gangliová) 19, 24,

42,48,246
Schrvannova 13, 18, 20,21,23,26, 42, 44,

49, 49, 92, I22
Bůngnerovy prlhy 42,44' 49' 50

c
canalis adductorius 228

mďleolaris tibialis (tarsální tule|) 245' 269
obturatorius 235

cargut 115, 140
centrální mechanismy bolesti, poranění 166,

246
centrální nervový systém (CNS) 13, 78, 2l,

54,246
centrální přestavba 46' 739' I4o' I5|,273
cik-cak vlnovitý průběh (unclulace) 20' 29' 27 6

cytoplasma (plasma) 18, 19,47

c
óiti 24, 3l' 67 -73, 143, 246

d
defekt, kritícká délka 94' tzo, l22, l42, |45,

rg5,2oo,206,207
parciální |o4' II7 ' 136
překlenování Í3, |4, 99, |12' ll8-l27'

134-136, 253,256, 260
autotransplanÍáty Otz autotransplantáty

Cegenerace zia l7allerova degenerace
svalu, receptorú' 45' 46,95

dechová synkinesa 158' 180
iélka axonů, nervu (unduiace) 20,29
dendrit (aferentní nervové vlákno) 18

denervačni fibrilace, potenciály 33' 43, 59,60,
64, 82, r53, r72, 222, 224, 235, 238

denervační syndrom částečný 59, 84, 85' 92'
96, 97, r53, 194, 2r2, 2r3, 231, 233,
238,242,274-275

úplný 59' 73, 77,80, 84, 85' 92, 96' 97,
r92, 19 4, 195, 201, 207, 211 - 213,
233, 239, 242, 271--273

dermatomy (areae radiculares), posun 73,
r59, L83,219

diagnosa diferenčnr 771' 202,206,222' 224'
296 276

ch5.by, omyly 98, zez elektromyografie
diploneurální inervace 204' 272
doby regenerace 52r 53
dokumentace 63, 96, 103, 104
dráždivost, distální pahýl, nervosva|ová 43,78,

107, 138
duráIní vak 777, |79, I83,278

e

efapse 246
efektory 18,24, 46, 5l
ektoderm (neuroektoderm) 18, 49
elektroneurografie (ENG), aiz též neuro-

grafie (NAP) 81, 82, 89
elektroléčba 271
elektromyografie (EMG) 8, 56, 57, 81-91

dechová synkinesa 180
diagnostické chyby 91, 96' t2I' 1'43' |44
hodnocení výsledků I43 - |45
operační indikace 90, 92
sestava autorů 8
stimulační 60, 86, |49' l53' 2I0' 233,25L

peroperační 109' ló9, 189
stupeň poranění nervl 33,35, 59
Šíiové svalstvo 171' |72,179' 180, l9o, 792
cř speciální nervy, plexy

endoneurální trubice 23' 25' 26
autotransplanÍát I22, I23
degenerace, regenerace 42, 44, 45, 17,

49,50, 52
stupeň poranění 33

endoneurium 18, 23, 26, 45, lll
endoneurolysa 107, 111, 130
epineurium (obal nervu) 18,23r 26

resekce (epineurolysa) klasická 111' 114
mikrochirurgická 49' 114, 131, 133
transplantát 134' I35

steh (epineurorafie) klasický 14, 49, l72,
114, 129, 133

mikrochirurgický l14' 130' 133
pod napětím 97, I|4' l18

vznik jizvy, neuromu 48,49,111, 114, llB
epitel perineuráLní 18, 26, 28
exoneurolysa 111

f
fascia lata 102, IL4, LI7
fasciculus lateralis, medialis, posterior 157,

158, 190, rg3,208
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20-1. ::,: .

'Íyb

gamma motoneu:-::
30, 16

ganglia spínální 1!. .
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ganglionektomie .::
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bedvábí 115, 1-ii
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herniotomic -11, ii:
herpes zoster 2l['
histaminor'á reakc;
histochemie 1-1. 13S
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hístorie 73' 729' ':.)'

hodnocení funkce. '.'
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I{ornerův, Clauc;-l

168, 17tr. l,:
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:iromyografie
2r2
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:rr'osvalová 43, 78'

:18

18,49
t'iz též neuro-
89

56,57,81-91

,, l2l, L43, I44
145

3, 2rO,233,25r
E9

1< <O

79, 180, I90,792

;, 26
23
42, 44, 45, 4'7,

111
I

23,26
sická 111' 114
1.r4, l3l, 133

:ký 14, 49' 'l'72'

,, 130, 133

, 118
-19, 111, 114, 118
r8

;, posterior 157,

Í'ascik1y (funikly, Svazk}') 11' 23, 25, 26, 99"
I29-139,276

Fontanovy příčné (spirálove) pruhy 29,
r32,276

íntrafascikulární výkony 111, 112
intraneurální plexy 2Ó
lepení, adaptace 7I3, II7' I33 135, 138
mikrochirurgie 74, 26, 99, 110, 112,

tzg- l3g, 276
inotorické, sensitivní 26,44,110, 136, 137
neurografie peropeťační 13B
neurom (resekce) 106, 110, II2, I3O, I33
pÍeparace (fascikulolysa) 110' 1l1, 131
přerušení 33,35, I3I
steh fascikuláÍÍ\i 14' 26' 99' 114, 118, 133,

136
interfascikulární tr33, 735' l39, 259, 276
parciální 1lB, 136

fibril1, (neurofibrily) 49, 50, 123
fila radicularia 166
fixace (imobilisace) končetin 120, 74o, 141,

263
fraktury, luxace 38, 39, 40, 63,93,103, 111,

I20, L65
speciální nervy' p1exy 790, 793' l 98, 200,

204, 223,226,230, 238

ďb
gamma motoneurony' systém' vlákna 24r 29,

30,46
ganglia spinální 18,48, l66, 167,175,177,180

Sympatická aie syrnpatikus
ganglionektom ie spináIni 222
gtrie (gliální porce) 18, 54
gliom (schwannom) periferní 49

tr
hedvábí 115, 140
llenleova pochva 23,26
herniotomie 4I, 226, 23A
herpes zoster 220
]:'istaminová reakce 78, 176, 180, 190
histochemie 14, 138
histologické vyšetr:ení 1 10
historie 13, 1.29, 157
hodnocení funkce, výsledků 72,12l, t43,2a6,

2r7
I{ornerův, Claude-Bernardův syndrom 161,

168, 170, 175, lg}
hranice operačních indikací 95

regenerační činnosti 47 ' 54, 55

ch
chlad (chladová reakce) 24,7l, 175, 176
chirurgie ruky 214, 216,262,263
chránění neÍvu' sutury 111' 114, 135
chromatolysa 47
chronaxie 78

i
iatrogenní poranění 40' 93, Io4

speciální nervy 149) I52, I53, |55, 156,
L9l,2o8' 22o' 222' 226' 229 až23I,
238,253,259

index (dvouvrchoiová distribuce) 32, 52
indikace t'l.z operační
íniciální segment 20
iniekce intraneurální 40, 9I, I07' I12, lI4,

238
instrumentarium klasické, mikrochirurgické

102, l2g, I3O
interfascikulární steh 133, 135, |39' 259,276
internodium 21, 51
intervertebrální otvory |66, 17I, 188, 218
íritační lése, příznaky 35' 59, 67, 248-250.
ischemie z'zz arterie

i
jadérko (nukleolus) neuronu 18
'!ádro (nukleus) neuronu 1B, 47

Schwannovy buňky 21
jednotka bolesti 246

dotyková 246
notorická 24, 43, 45, 57, 84
serrsitivní 24,2|4

jizva 63, ll4, I33,252
pro1iferace vaziva, napětí nervu 111, 114"

i15, 118

k
kabelíformní autotransp1antát I14, 12|' 126,

134,256
katetrisace 4I, 193, 230
kausalgie 2I2, 226, 231, 234, 238, 245, 248,

249
kiasická technika, steh (epineurorafie) 14, 96,

99, 102-127, 144, 145,206, 207,276
koaptační steh (sutura) 103
kolagen (endoneurium) 23,26, 45 297
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kolaterální oběh 40, 179
kombinované vyšetření SCEP a NAP 175,

1,77

kompensační mechanismy, pohyby |43' 18o až
183, 190, lg2, L94,225

konečný (definitivní) stav 141, |44,275
kontinuální neurom 35, 106 11o, t:iz neurofi}'
kontraktury 64, 27I, 275
kořeny (spinální nervy) 38, 54, |49' |55' 757'

158, 164, 165, 166, 171 - 180, 224, 225
kost, zkrácení 120
kožní galvanický reflex (KGR) 78, 168, n75
kožní nervy, autotransplantáty I2I, |24, I25,

r34,222,227,266
řezy 252

krev v likvorw L63, I79,190
kritická délka defektu 94, l20, L42' I95' 2D{J'

206, 207,253
krvácení, koagulace 101, 102, 130
křivka I/t 78,8I,27I
kužel růstový 49, 50

I

lacuna musculorum, vasorum 226, 228, 263
laminektomie 157, 180, I87, 225, 263
laparotomie, laparotomie nervu 111, 220
latentní doba 52 54, 62' I4I,242
lepení plasmou 13, I02, tlí-lL?, |33' I38,

206,259
ligamentum carpi transversum (retinaculum

flexorum) 202, 208, 259, 26L
likvorové pseudocysty, likvor 177 --t79' 783'

224,225
longitudinální cévní Systém 28

,,loop suture" (klička) 117
lumbotomie 4I, 220, 231.

luxace z'rz fraktury a luxace
Iymfatické zásobení nervu 18, 25, 28

m
Martin-Gruberova anastomosa 203
maturace vláken, regenerace 50,5I' 273
membrána basální, nervové vlákno 23, 26,33,

42, 45
perineurium 2ó

buněčná 18, 19,20
mesaxonu 20
postsynaptická, presynaptická 19

meralgia par esthetica 227
mesaxon 20

mesenchym (mesoderm), vazivo 18, 26, 42
49, 49,50

mesoneurium (adventicie) 18, 25, 27, 28, Il,9
mikrochirurgie !4, 26, 99-101, 110, 112,

r75, 120, 129-139, 145, 276
autotransplantáty 134
spojovací operace 133
šicí materiái 115, 130
zlz speciáIní nervy, operační přístup.v

mikroskop operační L4, |I2, I29,130
mobilisace nervu, šetřeni cév 28,99, 1t9, 140
.Nlortonova metatarsalgie 245
motorický bod, ploténka 24, 46,78' 27L
myelinogenesa (myelinisace) 18, 50, 52
rnyelinová pochva (bíié vlákno) 18, 20, 21,

29-33, 42, 43, 50
myelokéla (výhřez míchy) 1B3

n
nerv Kuntzův 1ó1

periferní, složení 18, 25
pohyb 28
postup preparace 104, 111, I3L, L32
rozlišení od šlach 104, 130

spinální, ramus dorsalis, ventralis |55' |57 
't71,218,223

nervi clunium 236
digitales (digitální nervy) 116, |22, I42'

208,214-217,263
dorsales 214
palmares communes 208, 2I4

propui 2I4
intercostales (interkostální netvy) 41', L24,

1.39, L5g, 180, 189, 218-222
nervorum 25, 28

supraclaviculaÍes .. . 155, 158
thoracales 218-222

nervová vlákna (dendrity, neurity) 18' 19
drwhy 24,29,246
extracelulární, intracelulární prostor 23
myelinová (bí1á) 20, 2I' 29-33
nemyelinová (šedá, Remakova) 20, 23
spektrum (index) 32, 51
termináiní větvení (telodendrion) 18" 20'

23,24
zakončení 24,246

neťvus accessorius (n. XI.) 40, l16' L5L' 152'
155, 168, 188, 252

axillaris 26, 158, 159, 193-196, 198, 253
cutaneus antebrachii lateralis 197

medialis 124, I57, 159

nefvus cutaneus ai'
(dorsalis L!

brachii meciia.:
posterior::

dorsalis in:::=-
femoris -ar;:a-:

posterl--: :
surae -a:::.'r.

mecia-:.2-13
dorsalis s:.:-....
facialis n. \'iI.

119 151

femoralis,-:a. i-.
genitofeinr.ra-:. -
glossophan'::q: -s
gluteus inferi:: l

superior 213. i
hypoglossus i:. )
ilioh.vp oga s t::: : .
ilioinguinal:s --,.
intercostals 215
interco sto'::a;::.. .

interosseus a:ri::
255

anterior l',,S. l
ischiadicus ;!. l"

236 239- tl
medianus :5, :a.

120, 1i6. :l;
208 212.21

ramus pal:na::.
recurrens ::1

spojkl' 93. 203.
musculocut=t *.
obturatorius ll,:.
pectoralis tate::,-:,
peloneus cor:l::--.

106) 119. ,_

266 269
profundus 2-1{1.

superficiaiis 2{
phrenicus 151.15
plantaris latera^is.
pudendus 2:3. :l
radialis 36, 39, +,

1ie r {JLrv) r) , -

2I1,2'o1 5
ramus prorui:'.

superfrcia-t. i
recurrens -11

subclavius 15S



\-azivo 18, 26, 42

19, 25,27,28, LLg

'9 - 101, 110, 112,
). r45,276

rační přístupy
12. 129,130
:ir'28, 99, 119, 140

11, 46,78, 271
::) 18, 50, 52
rlákno) 18,20,2I,

183

)

t. rrr, I3L, 132
1.130
i. \'entralis I55, I57 

'

\-\-l 116, I22' I42'
263

208, 214

:ní nervy) 4Io L24,
!39,218-222

5),158

'. neurity) 18, 19

celulární prostor 23
2r,29 33

Remakova) 20, 23
r. i1
::iodendrion) IBo 20,

L'-10, 116, l5l,tíz,
2
193-196, 198,253
.ateralis 197
. 159

nervus cutaneus antebrachíi ]urSi 3ilc1l
(dorsalis) 198

brachii mediahs 157. 159. l1e
posterior idorsalis, 198

dorsalis intermedius, medialis 2-10

femoris lateralis 223, 22i
posterior (dorsa1is) 223' 236' 26ó

surae lateralis 240,243, 266
medialis U3,266

dorsalis scapulae 155, 158
facialis (n. VII.) 40, 43, 116, 122, I39,I12,

149 151

femoralis 36, 41, I39, 223,228-234
genitofemoralis 223, 226
glossopharyngeus (n. IX.) 153
gluteus inferior 223, 236, 265

superior 223, 23I, 236, 265
hypoglossus (n. XII.) 151, 155
iliohypogastriats 223, 226
ilioinguinalis 223, 226
intercostalis 218-222
intercostobrachialis 159, 168, 189, 2I8,2Lq
interosseus antebrachii posterior (dorsal.is)

255
anterior 208,209

ischiadicus 38, 40, 43,89, 116, 119, 126,
236-239, 240, 244, 249, 265, 266

medianus 25,28,36, 4I,62,89, 116, 119!
120,1.36, I39, I4l, I44,145,176, tr89r
208-212, 214, 249, 256-259

ramus palmaris 208
recurrens (muscularis) 259

spojky 98, 203,258,267
musculocutaneus 139, L57, 197, 253
obturatorius 223, 235, 249
pectoralis lateralis, medialis 158, 188
peroneus (communis) 26, 38, 40, 63, 89,

106, 119, 126, 142, 240 242, 265,
266-269

profundus 240, 24I, 268, 269
superficialís 24o' 24t, 268

phrenicus 151) 155, 158, 180, 183
plantaris lateralis, medialis 243, 245, 270
pudendus 223,236
radialis 36,39,40r 89, Ltg, I2O, I44, L45,

158, 159, L76, r89, 193, 198-20!,
214,254 ?56

ramus profundus 40, L44,198 200, 255
superficialis I24, L39, 144, 198, 249,255

recurrens 41

subciavius 158

subcostaiis 218,220 223
suprascapularis 158

suÍalis 124 I27,243' 266
autotransplanÍát l24 - t27, 13 4' I 49' t5L'

r89,2r7,256,259
thoracicus longus 155, 158, 188

thoracodorsaiis 158

tibialis Il9, 238, 243-245' 248' 249'
265-270

ulnaris 26,36,41, 89, 98, 111, 116, l19,
r2o, r4r, 145, 176,189,202 207,
208, 209, 2LO, 2r2, 2L4, 260, 261

ramus dorsalis 202, 2L4, 259, 26I
palmaris 202
profundus 202,26\,
superficialis 202, 259, 261

vagus (n. x.) 153, 155

nervy ruky a prstů 214 217' 262' 263
neufapraxe (1. stupeň) 33, 34, 88, 89
neurilemma (basální membrána, Sch''vannor'a

pochva) 23, 26, 33, 42, 45, 52
neurit (eferentní nervové vlákno) 18, I9
neurografie' neurogram' nervový akční po-

tenciál (NAP) 43, 89, 109, 145' 176
antidfomní' ortodromní 89, 109' 176
peroperační I4r 90, 109, 110' I4l' 268

fascikulární 14, 109' 138
plexus brachialis 175, L76,177, LgO,192
prstová L44' t77' 2t7

neurokinin 246,249
neurolysa 110, 183, 187, 189, 200

endoneurolysa 107, 111, 130
exoneurolysa 1 1 1

neurom amputační IL4, 25o
koncový (terminální) 48, 63, to4' |t2, I33

resekce 99, ltz, 140, 133

kontinuální 35' 36,38, 40, 106 110

mikrochirurgická preparace 1 10, 130' 139

operační indikace 35, 36, 92' 106-1tr0
peroperační neurografie (NAP) 109, l10'

138
speciální nervy 190, I92,2!I,239' 24I,

268
typy 106

neuťon (nervová buňka) 18, 19, 42' 47,54,55
neufotmese (3'-5. stupeň) 33, 34, 87' 89' 108

Nisslova substance 18, 47

nukleolus, nukleus (iádro, iadérko) !8' 2l,47

o
operace klasické 14,99, |o2 299



operace mikrochirurgické 14, 99,
Í27 -13g
,'láhradní |42' |45
(steh, sutura) odložené 38,39,94, l04o l0s'

117, l18, 138, 156,216,259
okamŽité 36, 94, 104' 107, II3, 77t-'

138, 144, 153, 156,].92, 2ll, 216,226
pozdní 94,95,98' l56
primární 94
sekundární 94

operační indikace 35,36' 38 4l,44,46,1'7,
50,55,92 98

hranice 95
plexus brachialis 183, i90, 192
speciá1ní nervy 149, I5l, Í53, l55' l5ó'

194, 206, 2lI, 215, 225, 226, 227,
233,235,239,242

základní pravidia g2

křeslo 130
lupa 112, 127
mikroskop 14, 1I2, 729, 130
pole, bezkrevnost 100

rozhodováni 104
přístupy 252

infraklavikulární 188, l89
laterální 254,266
mediální 254' 266' 269
středním Íezem 269
supraklaviku1ární l8B
transaxilární I88' 253' 256
transklaviku1ární 18B

p
palrýl nervu distální 28, 43, 45, 17,50, 95,

Io4' |o7,118, 119, Í22, l38
proximáiní 28,48, 104" 119
vytahování 120

p:rforující arterie (větve) 27
pericaryon (soma, tělo) t8, 42, 46-48, 

'_l, 
55

periferní nerv, r'lákna aiz nerv
perimyelografie (PMG) 59,9I,177, 179, lSt-'),

224,233
perineurium 18, 25, 26, 29, 33, 35, 49

basá1ní membrána 26
Fontanovo příčné pruhor'ání fascikiu 29
]-ierniace axonů ll2
perineurorafie, nrikrochirurgický stelr 26,

130, 133
plasma ar.: axoplasma, cytoplasma

lepení 13, 102, 1t5 1l7, |33' 138' 206' 259
plexus brachialis 8, 33, 55, t57 -192,276300 anatomie, funkce 157 163

plexus brachialis angiografie 179
dechová synkinesa 180
diagnosa diferenční 170 -LBl' 276
EMG šíjového svalstva 8' 171, 180
histaminová reakce 176' l80
:ndikace 139, 183, 187
KGR i75
kompensace funkce 155, 180-183
kořeny motorické 166,17l' I77

sensitivní |66' t75, 777
nyeiopatické komplikace 183
)iAP a SCEP 176, 177, 180
cperační přístupy, výkony lB7 189
pars infraclavicularis, supraclavicularis

157

PMG 91, 177, 179, r8O
poraněni distální (extradurá1ní) extra-

foraminové, extraspinální' postgan-
gliové) |67, L7 l, 1'72'175 - 177, Li9,
180, 190

x<ombinované 176, l79' 180
n<ořenové (intradurální, intraforamino-

vé, intraspinální' pregangliové) 38'
55, L57, 165, 166, l7l 190,276

mechanismus 33, 55, 157, 763, 765
orevřené 164' 191

rypy 168

zavřené infraklavikulární 163, 190
supraklavikulárrti |63, 164 187

sYazky primární' sekundární L57,
158

typ postfixovaný l57' I59' I79
prefixovaný L55' 756, l57, I59, l79,

190, 182
zkříželá anastomosa 139, 1B0, 1B3' t89

plesus cervicalis 40, 153, 155--156, 186, i88,
253

kompensační funkce 158, 170
rami trapezii 155, 253

coccygeus 223
lumbosacralis (lumbalis, sacralis) 38, 4!,

223 225,228,236
pudendalis 223

ples__v intraneurální, fascikulárni 26
ploténka motorická (nervosvalová) 24, 45, 46,

51,78, 82, 85, 86
plurisegmentální inervace 218
polrl'b axoplasmy, nervu 20,28, 47
pcrchva 19,20,25, 43, 49

ÍIen}'eova 23,26
rr'yelinová IB,20,2I,33, 42, 43, 50

pochva neml'e-i:. -. 
-

Schwannor': ::
lcm;-": -:

poranění n::'.'* ::'.
distálni' ;:_:r:
otevie::;. =-:-
nr>ir'-.- - - -

crrr--l : .:: -rLuf -r- - --- --

Su:::.:,.::: i:

porodní c::::. _jj.
positi\'ní oslr:'.'_::-
postgangil."'"','-.jr.

161. - 
-l

vlákna se:r.::l'.'-
I 9['

prcgangliovi'.--:..:::.
),1 5

vlákna (porar:::-
17Ó.1'-. _

preparace neri'*. :",
FÍotcosynth3Sa. i,,_'_ :

.tč

prsty replarrtace llj
pruh-v fasciklu .Fc*

29,276
příznak epoletovr- _:

Tinelůi', Hoffrn-.
naz n 1e
e'rt 

- 
1t

Wassermannůr' ]:
Pseudocl'511' . Iikr-c::

t83,221. ::.
pučení axonů -l7. j:

r
rami trapezii i55. ::
ramus communica:.

dorsalis, ventra-i.
171, 216. :

nreningicus 2 i S

Ranvierov-v zářezy -
recepční pole 2_l. l_
receptory 24, 32. 1ó.
reedukace 216,211
regenerace \\'allerc'.'

aberantní 151, -

autotransp 1an:.:
axonotmese l.
axony, fibri1}', ::

r23
bolest 248
komprese ner..--:



'aie 179
5,1

l ltr I80, 276
:-,'a 8, 171, 180
i76,180
t;

155, 180-183
ó. 17l' |77
;. ri7
ikace 183
77,180
1'kony 187- 189
is, supraclavicularis

i80
:xtradurální, extra-
iraSpinální, postgan-
. ri2 ,175 177, r79,

, 179, 180
lálrí, intraforamino-
Lí, pregangliové) 38'
Óo' 171 '|80,276
5j, 1.57, 163, 765

kulární 163, Í90
r 163, 164-187

sekundární I57,

i, r59,179
156, r57, r59, r79,

L 139, 180, 183, 189
155 156, 186, 188,

: J.58, 170
i3

,s, sacralis) 38, 4I,
:36

:.<:'lární 26
'..sl'alová) 24, 45, 46,
l
: 218
,. 20, 28, 47
)

,13, 12, 43, 50

pochva nemyelino\'á 23
Schwannova (basální membrána, neuri-

lemma) 23
poranění nerr'u dělení 33 4l

distá1ní, proximáLní 17' l42
otevřené, ostré 3ó, 92-94' 103, 106
prediiekční místa 58
stupně Seddon33,59,92

Sunderland 35,59,92
porodní obrna 155, 163
posítivní ostré vlny 84
postganglíová vlákna sympatiku 23, 76, 78,

161, 175
vlákna sensitivní 167, 171, t75-l77, L80J

190
pregangliová vlákna sympatiku 23, lóL' tr63,

175
viákna (poranění) sensitivni |67, L7I' Iví'

176, I77,180
pIeparace nel'vu, fasciklů 104, 111, i31' 132
pioteosynthesa, tvorba axoplasmy L8, 42, 47,

48
prsty replarrtace 2I4, 263
pruhy fasciklů (Fontanovy příčné, spirálové)

29,276
příznak epoletový 168

Tinelův, Hoffmannův 59, 63,70' 2|7,222'
223,248

!ťassermannův 233
pseudocysty (likvorové, epidurální) I77, l'79,

183,224,225
pučení axonů 47, 48

r
rami trapezii 155,253
ramus communicans albus, griseus 1ó1, 2t8

dorsalis, ventralis (spinální nerv) l55' 157,
171, 2lg, 223

rneningicus 218
Ranvierovy zářezy 2L,23, 49
recepční pole 24,2I4' 246
receptory 24,32, 46, 51, 52,70,246
reedukace 276,271-274
regenerace l7allerova 42, 46

aberantní 151, 180
autotransplantátem |22' L23
axonotmese (2. stupei) 33,52
axony' fibrily, růstové kuže1e 49, 50, I22,

r23
bolest 248
komprese nervu 51

latentní do|la $!, 62, |4|
morfologická, funkční 46, 53, 55, 6a
motorická, sensitivní 46, 53' 95
myelinové pochvy 18, 50
podélný tah 118
praktické výpočty 53
rychlost 20, 51, 52,53, 60, 62,70,2I7,

239
tělo gangliové buňky 42' 48' 55

motorické buřtky 42, 47 ' 54
terminá1ní 51, 53
undu1ace (cik-cak vlnovitý průběh) axo-

nů 118' 120
účínek tepla 5I,273
zdtženi v jizvě 49, 52, 60' 70

regeilerační schopnost IB, 44, 45, 47 ' t|8regionální cévní systém 28
Remako-;a šedá (nemyelinová) v1ákna 20, 23
reobase 78
resekce eplneuria, epineurolysa 49, II1, !14,

131, r33
neuÍomu (zkusmé, salámové řezy) 99, 102,

LO7, t12, 133, 1.40

ribonukleová kyselina (RNK) 18, 47
rtg neurografie (RNG) 59, 91

ruka mediánová, utnátr'i 204
rychlost vederú 2L,29 32, 5L,87, 89, 145,

222
rnotorických vláken (RVM) 87, 89
po regeneraci 5I, I45
sensitivních vláken (RVS) 89

s

samolepící účinek plasmy 117, 134' 135
sateiitosa 48
scEP 86, r75,177
sensitivní funkce' čití 67 73' t43

vlákna pregangliová, postgangliová 48, l75'
177

sestavy vyšetření' operací (autorů) 8, 16, 130'
145, 158, L72, LgO

Schmidt-Lantermannovy náručky 2l
schrvannom, periferní gliom 49
Schrr'annova pochva (basální membrána.

neurilemma) 23,26,33, 42, 45,52
Schrvannovy buňky 13, 18, 20, 2I' 23,26

autotransplanÍáÍ |22
Bůngnerovy prtlhy 42' 44
degenerace, regeneťace 1'8r 42' 44' 48 30t



Schrvannovy buňky operačni indikace
44,5A

,,skapulohumerální rytmus" 794' 196
spatium humerotricipitale 793, 253

triangulare 254
spoiení autotransplantátem 121- l27, l34

bezstehové (manžetou, plasmou) 102, 104'
116, 7.17, 144, 259

spontánní (unaided union) 49, 1l7
spoiky n. medianus, n. ulnaris 98, 104, 203,

208,258,26L
statistika, statistická kritéria 15' |41
steh bez napětí, mikrochirurgický_ l4, 99,

113, 115, 118, 120, 133-139, 140"
276

lepení plasmou 115-ll7
epineuráiní (za epineurium) 74,49' 97, |t2,

Il4, 1.29, 731,200,206, 259
fascikulárni L4,26,99, ||4, l18' 133, 136
interfascikulární 133, 135, 136, 139, 259,

276
x<oaptační, suture á distance 1o3' 12o
parciální l04, 107, ll7, |36, I4o,259
pod napětím' klasický 97, ll2, l18, 120,

r4o,266
primární, sekundární 94
sazenicovou technikou 133

stimulační EMG 60' 86, 149' I53,21o,233,
251

peroperační EMG 109' 189' 19ó
neurografie 14, 90, 106, 109, 110, 141,

268
fascikulární 14' l09, 138

vyšetření 104, 107, 108
stimulátor (neurostimrrlátor) 60, 1a2' 1a4,

rr7, 179,272
střelná poranění 35,36, 93, t9|, 214' 229
stupně poranění nervu, Seddon 33, 59, 92

Sunderland 35, 59,92
operační indikace 35, 59' 92

suicus bicipítalis medialis 202, 2o4, 2a8' 256,
260

costae 219
n. radialis 198, 254, 256
n. spinalis 166
n. ulnaris 26, 202, 204- 206, 264

sutura zie steh' spojení
sval, denervační atrofie 45' 46' 64,95
svalová vřeténka' vlákna, ploténky 24,37,46,

5Í,7L' 27Í
sympatektomie 230, 246,248, 249

s]/Írrpatikus' bolest, kausalgte 246' 249
ganglia, r'lákna 19, 76, l59,161, 168, 175'

218,2r9
siinapse 19
syndrom Brown-Sequardův 183

denervační zla denervační syndrom
f5'siopatický (Babinski a Froment) 251
F{ornerův, Claude-Bernardův 161' 168'

170, 175, 190
řIorvship-Romb er g:Ův 23 5
ilioinguinální 4I' 226
kompresivní 36

karpální |o9' LIl' 259
kubitální 1|I,204' 260
tarsáIni 245

Siebenmarrnův 153
syndromy iritační nervové 63, 27L, 215, 248,

249,250
slnkinesa 149, 158, 180

s
šící materiál klasický 96, |I4' I75

míkrochirurgický l 15' 130
šl!or''é svalstvo, EMG 17t, 179' 180, 190' 192
šlacha, nerv, rozlišení 104, l30

t
talr podélný |4,28,38,99, l18' 120' 276

ischemie nervu 28, 118
proiiferace vaziva 118
l'ymizení undulace 29, IlI, 118, 120

technika operace 142
teplo, tepelné čití 51, 71' 264' 273
test blokádou sympatiku 249

bodánim 72
dotekem (stálým, pohybiivým) 70, 71
Freyův 71
potní (jodový, Minorův) 77, I75, 27I,
prepuciální 112
svalový 66, I43, I44' t72' I94,235' .

243
Weberův (diskriminační, dvoubodový)

72, r43,21L,2r4,216

111

)41

v0,

testy funkční 66' 199, 2o5' 2o9
tělíska (Golgiho, Vater-Paciniho, hmatová)

24, 71,214
thorakotomie 41, 220, 221
Tinelův (Hoffmannův) příznak

)17 ))) )47 148lt,5 L2p) 2rJ' a.

trakční poranění 35, 38, i10, 11

ló4' 165-I87,24|

transplantát1' 121

allotransp-a::: ":
autotransp -a::::

12i. '-:

heterorr:::.;,-
homotra::.;,--

tranSpCS:;r -:.1i
trigonui:: :.::-::..
truncuc -'*::--: ..:
tunel karp:-::: -. .

.-^-^-.-..'. .:
l'1 ('1rd !!

supina:-:,'.-. -

iaISá]n::.:__._]:

u
undulace::.1-:..:

29. :-.
délka axi:^:. ::.

neuroil's" -, -

steh'cez:.:i::
l7c

r-r'Iahc',, ::: : ":-
uzár'ěr:::::::.-:"

v
r-álečná pc':eri:__
vazivo FciFr.:r::-

lS. e-:. 11.t

vegetativnl :*: :
1aS. l-r

nir.-- - - --
frrL-r_- ----!-

suir::,-:c:::.
r-1. ---

ia::::a :.: --= :

v]áknt i::r:__:'_'

59, 63,70,

t, tr18, 120,
302



";i: 216,219
.159. ló1,168'

: :'.- 183

:;::i s1'ndrom
: Froment) 251

.::larduv 161t

:i5

:. i1-1. 115
r. 1i0

71. 1;q, 180, 190, 192

. ;. 110

r:. 118, 120,276
. ..:

-,. r11,118,120

'-. ),t1. 273
. t-19

..',':,ili'm) 70' 71

.-. !l' Il)t ZLlt:Lt

:. i;1. 194, 235, 24i,

.-:::. dr-oubodový) 70'

- -=. --l-O
_ i. 109
::-P:ciniho, hmatová)

_lt
rřiznak 59, 63, 70,

,.-lto, ttr, 118, 120,

t-11

175.

transp1antáty 121
allotransp1antáty 12L
autotÍansplanÍáty 14,99, 100, l78' 12l aŽ

127, 734-136, 740, r42
heterotransplantáty l21
homotransplantáty 121

Íransposice 99' 119' 254,256,258,260' 261

i6S, trigonum femoraie 226' 228, 263
truncuc iumbosacralis 223
tunei karpální 209' 259

pronátolový 258
supinátorový I98,255
tarsální (canaiis malleolaris tibialis) 245, 269
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29,276
délka axonů, nervu 29
neurolysa 111
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276

r.ytahování pahýlu l20
'uzávět endoneurálních trubic 45' 47, 5L
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vegetativní (autonomní) funkce 76, 77, l59,
l6g, 175

pilomotorické 78' I59' 16I
sudomotorické (potivost) 77, ]'6I, 168,

r75,2r7
termoregulace, poikilotermíe l61, 168
vasomotor;]cké 76' 161' 168

rlěk (děti, m1adí, dospčli) 47,95' I42,276
vlákno monofilní nevstřebatelné 115
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hý1u 45
autotransplantát 122
axon, myelinová pochva 42 44

denervační potenci.áIy 43' 82
dráždivost a vodívost 43' t07,73B
operační indikace 44' 47, 55' 92
pregang1iové, postgangliové poranění

170, L75
retrográdní 48
stupeň poranění nervu 33 35

\\'allerova regenerace zi.a regenerace
\\'allerovy zákony 13, 42
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zák1adní indikační prar'idla 92
zárodečné listy 1B

zásady správné operační techniky 99, II3 aŽ

118, 140
šetření cév nervu 28,39, 111' 118' 119

zkřižená inervace zlz anastomosa
zóna přechodová (Obersteiner-Redlichova) l-l

autonomní 73, I43, |93,233' 235
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