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ÚVOD

- EMG vyšetření u radikulopatií na HK, nejčastější 
jednotky v dif. dg.

- Přínos a úskalí  EMG u radikulopatií

- Jak zvýšit výtěžnost EMG vyšetření u radikulopatií



KRČNÍ RADIKULOPATIE
EPIDEMIOLOGIE

• Průměrná roční incidence cervikální radikulopatie je 83 
na 100.000 obyvatel (Radhakrishnan K, 1994)

• SKT je častější – roční incidence 276/100 000 obyvatel,  častěji u žen 
(až 3x více), vrchol u žen mezi 50. a 59. rokem (Mondelli M, 2002).

• Nejčastější výskyt krční radikulopatie je mezi 50.-54. 
rokem. Nejčastěji radikulopatie C6, C7.

• Recidiva krční radikulopatie je popisována zhruba u 1/3  
pacientů.

• 26% pacientů s krční radikulopatií podstoupí operaci.    



ANATOMIE MÍŠNÍHO NERVU



EMG U CERVIKÁLNÍCH RADIKULOPATIÍ

• CERVIKÁLNÍ RADIKULOPATIE: AAEM (American
Association of Electrodiagnostic Medicine) 
consensus paper s návrhem guidelines pro 
diagnostiku cervikálních radikulopatií pomocí EMG 
(1999)



EMG U RADIKULOPATIE

• EMG v diagnostice cervikální  radikulopatie -
střední senzitivita a vysoká specificita (jehlová 
EMG v dg. cervikální radikulopatie má 
senzitivitu 50-71%).

• EMG nemá schopnost diferencovat etiologii 
radikulopatie.

• Nikdy nelze říci – EMG vylučuje radikulopatii



EMG U RADIKULOPATIE

• EMG vyš. – kondukční studie (motorické a senzitivní) + 
jehlová EMG

• Kondukční studie u radikulopatií spíše dif. dg. význam

• Nejcennější v diagnostice kořenových lézí je jehlová 
EMG  - postižení v určitém myotomu.
(myotom– skupina svalů inervovaná jedním předním 

kořenem)

• Jehlová EMG zaznamenává pouze léze axonální, a to  
léze předního motorického kořene



KONDUKČNÍ STUDIE

• významné zejména pro dif. dg. (mononeuropatie, 
plexopatie, polyneuropatie)

• mohou prokázat redukci CMAP a změny pozdních 
odpovědí (nespecifické!!!) 

• typicky normální SNAP – ale pozor: vzácně při 
ganglionární či postganglionární kompresi i redukci 
SNAP (matoucí z hlediska dig. dg.)



JEHLOVÁ EMG

• Průkazná abnormita – nález abnormity (spontánní 
aktivita či reinervace) nejméně ve 2 svalech 
inervovaných ze stejného kořene, ale z různých 
periferních nervů!!!!!

• Nutné vyšetřit nejméně 2 svaly inervované kořenem 
(někdy i více) 

• Prokázat normální  nález  ve svalech z myotomu
nad a pod postiženým kořenem.



JEHLOVÁ EMG U RADIKULOPATIÍ V 
ČASE 

Začátek výskytu abnormit na době trvání léze kořene

PVS Proximální  svaly Distální svaly

fibrilace a POV 6-7 dní 3-4 týdny 5-6 týdnů

polyfázie 4 týdny 6 týdnů 7 týdnů

velké MUP 6 týdnů 2 měsíce 3 měsíce



SPONTÁNNÍ AKTIVITA V JEHLOVÉ EMG 
U RADIKULOPATIÍ

• Výskyt spont. aktivity je časově omezen – krční 
radikulopatie cca 6 měsíců, mizení postupně v 
proximodistálním směru.

• Nález spontánní aktivity u radikulopatií může být 
diskrétní (vícekořenová inervace většiny svalů) – jen 
v určitých okrscích svalu (kvantita není jako u 
těžkých lézí periferních nervů)



JEHLOVÁ EMG PARAVERT. SVALŮ

• Význam v diagnostice radikulopatie

• Jedná se o mediálně uloženou skupinu krátkých 
paraver. svalů inervovaných monosegmentálně
(zadními větvemi spinálních nervů) – mm. multifidi

• Analyzujeme zejména spon. aktivitu – nutná 
dokonalá sval. relaxace – problém!! (hlava do 
klína).

• Radikulopatie nemůže být vyloučena chyběním 
spontánní aktivity v paraverterbrálních svalech, její 
přítomnost neznamená potvrzení radikulopatie.



JEHLOVÁ EMG PARAVERT. SVALŮ



RADIKULOPATIE HKK

• Radikulopatie C5-6

• Radikulopatie C5-6 svaly: m. biceps brachii, m. 
deltoideus, m.  brachioradialis, m. infraspinatus a m. 
supraspinatus

• Dif. dg. kořen C5xC6 – levator scapulae, rhomboidei (jen 
kořen C5), m. pronator teres (jen C6)

• Dif. dg. léze truncus superior brach. plexu a kořenů C5-6. 
U kořenů  je abnormita v mm. rhomboidei a m. serratus
ant. , v mm. multifidi a normální senzitivní neurogram (n. 
cutaneus antebrachii lat., n. med. a n. radialis k 1. prstu) 

• Dif. dg. kořen C6 x SKT – kondukční studie, jehlová EMG



RADIKULOPATIE HKK 

• Radikulopatie C7

• Radikulopatie C7 svaly: m. triceps brachii, m. flexor 
carpi rad., m. pronator teres,  m. ext. digit. 
communis

• Dif. dg.  radikulopatie C6xC7: m. deltoideus, m. 
brachioradialis, m. biceps (jen radikulopatie C6)

• Dif. dg.  radikulopatie C7xC8:  m. ADM a m. APB 
(jen radikulopatie C8)  

• Dif. dg. kořen C7 x SKT – kondukční studie, jehlová 
EMG



RADIKULOPATIE HKK 

• Radikulopatie C8-Th1

• Radikulopatie C8-Th1 svaly: m. ADM, m. APB, m. ext. 
indicis proprius, m. flexor carpi ulnaris

• Dif. dg. radikulopatie C8 x Th1 – m. flexor pollicis
longus (radikulopatie C8)

• Dif dg. radikulopatie C8-Th1 a léze n. ulnaris: 
kondukční studie, m. ext. indicis proprius, m. APB –
abnormita svědčí pro postižení kořene C8.  



VÍCEKOŘENOVÉ POSTIŽENÍ

• Obraz vícekořenového postižení na HKK – nejčastěji 
projev cervikální myelopatie (postižení předních 
rohů míšních).

• Dif. dg. motor neuron disease/ALS 



PŘÍNOS EMG U RADIKULOPATIÍ

• Informuje o funkčním postižení předního kořene míšního.
• Informace o tíži a stáří postižení.
• EMG umožňuje sledovat dynamiku procesu, prokáže i 

subklinické postižení. 
• Pomoc při diferenciální diagnostice (radikulopatie x 

plexopatie, mononeuropatie, polyneuropatie, postižení 
centrální x periferní)

• Diagnostika radikulopatie u osob s komplikujícími faktory 
(simulace, současné postižení horního motoneuronu) 

• Prognostický význam- u asymptomatické cervikální míšní  
komprese  - elektrofyziologické známky dysfunkce krční míchy 
detekované pomocí SEP, MEP, EMG jsou asociovány se 
signifikantně vyšší pravděpodobností manifestace cervikální 
myelopatie(OR pro EMG =5,8) (Kadaňka Z. jr. et al., 2017)



ÚSKALÍ EMG U RADIKULOPATIÍ

• Senzitivita EMG u RP je střední

• Pozor na falešně negativní nálezy u příliš brzy a příliš 
pozdě vyšetřovaných.

• Vhodné je EMG vyšetření u radikulopatií nejdříve 4 
týdny od vzniku potíží (záchyt spont. aktivity v 
proximálních svalech)

• Pozdní vyšetření je u krčních radikulopatií po 6 
měsících (odeznění spontánní aktivity). 

• Pokud je spontánní aktivita i po této době –
většinou  jde o pokračující postižení.



JAK ZVÝŠIT PŘÍNOS EMG U 
RADIKULOPATIÍ

Odesílající lékař:

• dobré klinické vyšetření - správný požadavek – vytipovat 
správně, který kořen má být vyšetřen

• reálný požadavek – pozor na velký rozsah
• správné načasování (ideálně 2-6 měsíců od vzniku potíží u C 

radikulopatie)
• důležitá je korelace klinický nález – radiologický nález –

elektrofyziologický nález.

• Jen EMG nerozhodne o dalším postupu u pacienta (operace 
x konzervativní).

• EMG nerozhodne, zda provádět zobrazovací vyšetření 
• EMG nerozhodne o etiologii radikulopatie



JAK ZVÝŠIT PŘÍNOS EMG U 
RADIKULOPATIÍ

EMG lékař:

• Zajistí správné načasování EMG

• Vyšetří dostatečný počet svalů 

• Upraví rozsah EMG vyšetření, je-li potřeba

• Uvede stáří léze (akutní- subakutní- chronická)    



ZÁVĚR

• EMG je dobrý sluha, ale zlý pán
• Senzitivita je „jen“ střední
• Důležitá je korelace nálezu s klinickými potížemi

• Nejčastější je radikulopatie C6,7
• Nejvýznamnější v dg. radikulopatie je jehlová EMG 
• Kondukční studie zejména dif. dg. význam (např. 

SKT, léze n. ulnaris)
• Nutné správná načasování (zpoždění výskytu 

spontánní aktivity, mizení spontánní aktivity).
• Rozumný rozsah vyšetření



DĚKUJI ZA POZORNOST 



KLINICKÁ SYMPTOMATIKA NEJČASTĚJŠÍCH 
KOŘENOVÝCH LÉZÍCH HK

Postižený  

kořen

Lokalizace 

hernie -

nejčastěji

Klinické symptomy

C5 C4/5 Bolest a senzitivní deficit: rameno, přední plocha paže
Motorický deficit a atrofie: deltoideus, biceps brachii
Reflexologická změna: bicipitální reflex

C6 C5/6 Bolest a senzitivní deficit: zevní okraj paže a předloktí, I.-II. prst 
Motorický deficit a atrofie: biceps brachii, brachioradialis
Reflexologická změna: bicipitální reflex

C7 C6/7 Bolest a senzitivní deficit: dorzální plocha paže, předloktí a ruky, 
II.-IV. prst
Motorický deficit a atrofie: triceps brachii
Reflexologická změna: tricipitální reflex

C8 C7/Th1 Bolest a senzitivní deficit: mediální plocha paže a předloktí, IV.-
V. prst
Motorický deficit a atrofie: drobné svaly ruky a flexory prstů
Reflexologická změna: reflex flexorů prstů 


